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 ٥  اجلرس املأمون إىل رواية قالون
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È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(   والــــــــصالة
كـام يف   الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القـرآنحممد عىل سيدنا والسالم

ٍيا جربيـل إين بعثـت إىل أمـة «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبحديث أيب َِّ ُْ َ ِ ُِ ِّْ ُ َُ ِ ِ
ُأميني منهم ا ُِّ ِّْ ِ َ ًلعجوز والشيخ الَكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِْ َ َّ َ ُْ َ ُ ْ َْ َّ ُ ْ ْ ِْ ُ ُ ِ ُ َّ ُ

َقط قال َ ُّ َ يا حممد إن القرآن :َ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل عىل سبعة أحـرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ وارض اللهـم عـن صـحبه  .»ْ
 الـسبعة وعلموهـا  بـاألحرفخأمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 

)ُْمتْمـِّلُ عَامَؤوا كـَرْقـَ تْنَأ ْمُركُمْأَي (خ  اهللاَِولُسَ رَِّنإ:للتابعني كام سمعوها وقالوا
 وأقرؤوه وألفـوا الكتـب وفـصلوا طـرق نآا القررؤوالذين قوعن العلامء الربانيني 

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةَّنُ ساءةالقر: (الروايات وقالوا ُاآلخر اُ  .  ) ِلََواأل ِنَ عِ
وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 
الكامـل يف القـراءات (العرش أو اخلمـسني كـأيب القاسـم بـن جبـارة يف كتابـه 

 أقل من ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب يف)اخلمسني
الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 

بـصفتي أقـرب ) اجلرس املأمون إىل رواية قالون(اإلبن البار توفيق ضمرة كتاب 



 

 ٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

ُقد مجع مـادة هـذا الكتـاب بأسـلوب  ً سندا فوجدتهخالناس إىل رسول اهللا 
ذكر أصول رواية قالون التي ختالف رواية حفص ثم ذكر ن طريق  عميرسسهل 

ًالكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالب العلم 
املـشهورة يف معظـم معرفة الفرق يف النطق بني هذه الرواية وبني رواية حفـص 

لعلـم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقـات ا
ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده بالنبي 

 ، واإلسناد من خصائص هذه األمة ورحـم اهللا ابـن املبـارك حيـث قـال خ
ِاإلسناد من الدين( ِ َِ ُ َ ْ ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علـو اإلسـناد فقطعـوا )ِ

ًووصلوا الليل سريا بالنهار، كـي يرتفعـوا الفيايف والقفار وخمروا عباب البحار 
ْطلب العلو يف السند سنة عمـن (درجة يف السند ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  ُ َُ ُ ََ ٌ ََ َِ ِ ِ ُ َ

َسلف َ َّ، ومن فضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام )َ
تويل شيخ القراء يف مرص حممد سليم احللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد امل

 . بوقته
هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 

 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم
 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ

 الشيخ مسند العرصكتبه
 يخ عبد املجيد الطرابييشبن الشابكري 

 



 

 ٧  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
َإن احلمد هللا نحمده ونستعينه، من هيده اهللاُ فال         ْ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ َل له ومن يضلل فال ِضُمِ ْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ

َهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ور ََّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ ً َ َُ َ ُ َّ َْ َ ََ َّ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ ُسولهَ ُ ُ  .
ٌاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد،  ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َِّ

ٌوبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َ َّ َِّ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ِ، ﴿      

                                      ﴾. 
رواية قالون من قـراءة نـافع املـدين مـن طريـق  فهذا رشح مبسط ل؛ما بعدأ 

الكلـامت التـي اختلـف يف وفـرش أصول رواية قالون، : الشاطبية،حيتوي عىل
 .قراءهتا قالون وحفص

امت القرآنية برسـم املـصحف إال يف مـا أردت توضـيحه  وقد كتبت الكل-
إذا كان و ،ًفكتبتها حسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف

ًيف الكلمة وجهان أحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفصا 
 –ولو مل يكن املقدم، وضبطت ميم اجلامعة بالـسكون واملـد املنفـصل بالقـرص 

 . وذلك عىل الوجه املقدم عند قالون-ن إشارة املدبدو
 . وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف

ًوقد ذكرت الدليل من الشاطبية أحيانا، وذكرت يف احلاشية بعض الـرشوح 
 . التي يمكن الرجوع إليها ملزيد من التوضيح

                                          
 .١٠٢ن آية سورة آل عمرا )١(



 

 ٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من نًواألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازا برواية حفص بن سليام
، ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف طريقي الشاطبية والطيبة

 .ً حفصاقالونهذا الكتاب عىل ما خيالف فيه 
 إىل فضيلة الشيخ بكري الطرابييش الذي تفضل بكتابـة وأتوجه بالشكرهـذا 

 .مقدمة الكتاب، بعدما أجازين بطريق الشاطبية
قق الكتـاب واخـذت بمالحظاتـه يف وفضيلة الدكتور عيل النحاس الذي د

 .هذه الطبعة
 .إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتابو 

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل  َ َ َ ٍ ٍ ِ
 :أو عىل العنوان التايل ) ٠٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  

 .ظيم أن ينفع به اإلسالم واملسلمنيأسأل اهللا الع
  كتبه
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 ٩  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
هـو نـافع بـن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـيم الليثـي مـوالهم  :اسمه ونـسبه-
 .) ه ٧٠(، ولد سنة  وكنيته أبو رويم،صبهايناأل

 ً،ويالً إذ اشتغل بإقراء الناس زمنا طـ،وهو إمام قراء املدينة النبوية يف عرصه
ّ وأم الناس ،ًوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنا غري قليل

 روى الليث بن سعد أنـه قـدم املدينـة سـنة عـرش ،يف املسجد النبوي ستني سنة
 .ً فوجد نافعا إمام الناس يف القراءة ال ينازعةومائ

 أكـرب  مـع وجـودةلعله أقـرأ يف حـدود سـنة عـرشين ومائـ« : قال الذهبي
 كام نقل أن الناس أمجعوا ،» يف حياة مشاخيهَسَأَال ريب أن الرجل ر... .مشاخيه

 فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثنـاء حيـاة ،) هـ ١٢٨ت (عليه بعد شيخه أيب جعفر 
 ثـم ،شيوخه ومنهم أبو جعفر شيخ القراء باملدينة يف وقته وأحد القراء العـرشة

 .اقرأ نافع أكثر من سبعني سنة: اجلزري قال ابن ،انفرد نافع باإلمامة بعده
ُصفاته اخلل - ً وكان رمحـه اهللا مـن أحـسن النـاس قـراءة عاملـا بوجـوه :يةِقُ

 ،ً أسود اللون حالكا صبـيح الوجـه،ً متبعا آلثار األئمة املاضني ببلده،القراءات
ً زاهدا جوادا،صاحب دعابة وحسن خلق  ،ً حريـصا عـىل تالميـذه،ً متواضـعا،ً

كـان نـافع « : قال األعـشى،اءه وتالميذه ويميل إىل التيسري عليهميباسط جلس
  .» قراءتكد أري: أي إال أن يقول له، إال أن يسألهيسهل القرآن ملن قرأ علي
ُ وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة املـسك،وكان طيب الرائحة َ ُ، 

 ني رأيت النبي  ولك،ًما أمس طيبا« : أتتطيب كلام قعدت تقرئ ؟ فقال:فسئل
 .ّ فمن ذلك الوقت أشم من يف هذه الرائحة،ّيف النوم وهو يقرأ يف يف



 

 ١٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ومـن أشـهر ،»قرأت عىل سبعني من التـابعني« : ورد عنه أنه قال:شيوخه -
 وعبـد ، وشيبة بن نـصاح، أبو جعفر يزيد بن القعقاع:شيوخه الذين قرأ عليهم
 .د بن رومان ويزي، ومسلم بن جندب،الرمحن بن هرمز األعرج

  : أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم:تالميذه -
عيسى بن و ، وقد قرأ نافع عليه املوطأ، وهو من أقرانه، اإلمام مالك بن أنس

، وأبو عمرو بن العالء البـرصي وإسـامعيل  وعثامن بن سعيد ورش،مينا قالون
َّ وسليامن بن مـسلم بـن مجـ،بن جعفر بن وردان، وعيسى بن وردان احلذاء  ،ازَ

 وعبـد امللـك بـن قريـب ، وحممد بن عمر الواقدي،وإسحاق بن حممد املسيبي
 .  والليث بن سعد وغريهم كثري،األصمعي

، )قراءة أهل املدينة سنة، قيل له قراءة نـافع، قـال نعـم( :قال مالك بن أنس
 قراءة : القراءة أحب إليك، قال أيسألت أيب(: د بن حنبلوقال عبد اهللا بن أمح

 . )قراءة عاصم:  قال، فإن مل يكنُتْلُ ق، املدينةأهل
 ااتقوا اهللا وأصلحو( : فقال، أوصنا:اة قال له أبناءه وملا حرضته الوف:وفاته -

 .) ه١٦٩(تويف رمحه اهللا سنة  ...)ذات بينكم

                                          
 ١لـذهبي جل، معرفة القراء ٣٣١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شـذرات ٣٣٦ ص ٧ سري أعالم النـبالء للـذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥، وفيات األعيان ج ١٠٧ ص
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١الذهب البن العامد ج 



 

 ١١  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 أو ميناء باملـد ـ بـن وردان بـن ،عيسى بن مينا ـ بالقرصأبو موسى  :اسمه -

 أصـله ،الصمد بن عمر بن عبد اهللا املدين الزرقي موىل بني زهرة عيسى بن عبد 
  . وكان جد جده ـ عبد اهللا ـ من سبي الروم أيام عمر بن اخلطاب،من الروم

 عليه هذا اللقـب َقَلْطَ والذي أ، جيد: وهي كلمة رومية تعني، قالون:لقبه-
 قال ، يالطفه بلغتهأي جيد،،)قالون (  فقد كان إذا قرأ عليه يقول له ،شيخه نافع
 نعم، غـري أهنـم نطقـوا يل بالقـاف : سألت الروم عن  ذلك فقالوا:ابن اجلزري

  .ًكافا عىل عادهتم
 ، وقرأ القرآن عىل نافع مرات كثـرية،ة ولد قالون سنة عرشين ومائ:مولده -
قرأت عىل نافع : ( ي عنه قولهِوُرَ و، إنه كان ربيب نافع: وقيل،ً به كثرياَّصَتْواخ

 وقد بلغ من كثرة قراءته عىل شيخه أن قـال ،) وكتبتها يف كتايب ،قراءته غري مرة
وهي شهادة له ) ُاجلس إىل أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ! كم تقرأ عيل (:له

 وداللة عىل حب اإلمام نافع لتالميذه ورغبته أن ، التعليممن شيخه بالقدرة عىل
 قالون مع اشتغاله بالتعليم مل ينقطـع َّ أنًيتقدموا يف حياته ويصبحوا شيوخا، إال

 ما ال أحـصيه : كم قرأت عىل نافع؟ قال:قيل لقالون (: قال النقاش،عن شيخه
وقرأ قالون عىل عيسى بن وردان  .) إال أين جالسته بعد الفراغ عرشين سنة،كثرة

 ، وتعليم العربية، وطال عمره، وقد انقطع قالون إلقراء القرآن وتعليمه.احلذاء
 . صيته، وتوىل منصب شيخه بعدهَدُعَبَ سنة كشيخه، وةفقد عاش نحو مائ

 وأبو نشيط حممد بن هارون، ، أمحد وإبراهيم: ابناه: من أشهرهم:تالميذه -
 وإبـراهيم بـن احلـسني ، وأمحـد بـن صـالح املـرصي،وأمحد بن يزيد احللـواين

 .ايض وغريهم وإسامعيل بن إسحاق الق، وإبراهيم بن حممد املدين،الكسائي



 

 ١٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

كان أصـم  (: قال ابن حاتم، نقل معظم من ترجم له أنه كان أصم:صفاته -
 : وقال عيل بن احلسن اهلسنجاين،) ويفهم خطأهم وحلنهم بالشفة،يقرئ القراء

 فكان ينظر إىل ، فلو رفعت صوتك  إىل غاية ال يسمع،كان قالون شديد الصمم(
 .)شفتي القارئ فريد عليه اللحن واخلطأ

 وإذا قـرأ عليـه ،كان قالون أصم ال يسمع البـوق (:ال أبو حممد البغدادي ق
 القـراءة ْتَذِخُوقيل إن الصمم أصابه يف آخر عمره بعد أن أ) قارئ فإنه يسمعه

 .عنه
  .  تويف رمحه اهللا سنة عرشين ومائتني:وفاته-

                                          
 ١لـذهبي جل، معرفة القراء ٦١٥ ص٢بن اجلزري ج الالنهاية غاية ،٦٣السبعة البن جماهد ص  )١(

  األعـالم  ، ٤٨ ص ٢شـذرات الـذهب ج ،٣٢٦ ص١ ج  للذهبي، سري أعالم النبالء١٥٥ ص
 .١١٠ ص ٥ج 



 

 ١٣  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 

 
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

ْوبـــس َ ٍمل بـــني الـــسورتني بــــسنةَ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َِ ِ َ َ َ َ  

 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ  
 

 .  من الفاحتة-١-د البسملة آية رقم ُعَمل ي


 .) حركات ٤( التوسط متصلـال املدله يف  -١

ـــرسة ٍإذا ألـــف أو ياؤهـــا بعـــد ك َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ٌَ َ ِ  
 

ٍّأو الواو عن ضم َ َْ ُ َ ْ ِ َقي اهلمز طوالَ لَ ِّ ُ َْ ْ َ ِ  
 

 : وجهان مهااملنفصل له يف املد -٢
 .التوسط.ب  .ًالقرص وهو األشهر واملقدم أداء. أ

ُفإن ينفصل فالقرص  ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ ْ َ ًره طــالباِّـــادَبِ َِ ُ ْ  

 

َبخلفهــام يــــرويك درا وخمــضال َ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ َ ُِ ِِ ْ  
 

﴿ يثبت قالون ألف -٣  ﴾ مفتوحـة أو مـضمومة،قطـع الواقعة قبل مهزة  
﴿ :نحــو    ﴾ ]و ]١٦٣ :األنعــام ﴿      ﴾  ]األلــف  ولــه يف  ]٢٥٨ :البقــرة

 :الواقعة قبل مهزة قطع مكسورة وجهان مها
                                          

 .٣٧، الوايف للقايض ص ١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)١(
 .٢٧عبد الفتاح القايض ص ل ،الفرائد احلسان يف عد آي القرآن-)٢(
 .٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين -)٣(
 .٥٠، رساج القارئ البن القاصح ص١٦٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)٤(



 

 ١٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 .ًإثبات األلف وهو املقدم أداء.أ
﴿:  نحو،حذفها.ب   ﴾ ]ويكـون املـد يف ألـف ]١٨٨ :األعـراف ،﴿  ﴾ 

القرص والتوسط كام ، وله فيها وجهان،مزة من باب املد املنفصلالثابتة قبل اهل
﴿ وحيذف قالون ألف ،ذكرنا  ﴾وصال قبل سائر احلروف كحفص ً. 

﴿وقد اتفق مجيع القراء عىل إثبات ألف   ﴾وقفا ً. 
 : ميم اجلمع إذا وقعت قبل متحرك وجهان مهاه يف ل:صلة ميم اجلمع -٤
 .وهو املقدم ن ميم اجلمع كحفص،اسكإ. أ
ًصلتها وذلك بضم امليم وصلتها بواو مدية، فتمد واو الصلة مدا طبيعيا . ب ً

بمقدار حركتني، إال إذا وقع بعد امليم مهزة قطع فتمد كاملنفـصل بالقـرص أو 
﴿ :التوسط نحو قولـه تعـاىل               σ            ﴾ 

  .]٦:البقرة[
ٍوصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك       َِّ ْ َ ََّ ُ ََ ْْ ََ ْ ِِ ِ

  

   

َدراكــا وقـــالون بتخيــريه جـــال ٌ َ ًَ َِ ِِ ِ ْ َ ِ ُ َ) ١(  

 

﴿ :وإذا وقع بعد ميم اجلمـع سـاكن كقولـه تعـاىل        ﴾ فإهنـا ال 
،وال جيوز الوقف عىل ميم اجلمع نيتوصل وإنام تضم للتخلص من التقاء الساكن

  .عني الوقف بسكون امليم بل يت،بالصلة
 فلقالون يف ،واخلالصة أنه إذا اجتمع يف اآلية الواحدة مد منفصل وميم مجع

 اإلسكان : وله يف ميم اجلمع وجهان مها، القرص والتوسط:املد املنفصل وجهان
  .والصلة

                                          
 .٦٣، اإلضاءة للضباع ص ٤٢، الوايف للقايض ص١١١لشاطبي بيت رقم حرز األماين ل )١(



 

 ١٥  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 :فيكون جمموع األوجه املقروء له هبا أربعة
 .قدمقرص املنفصل مع إسكان ميم اجلمع وهو امل -١
 .قرص املنفصل مع صلة ميم اجلمع -٢
 . توسط املنفصل مع إسكان ميم اجلمع- ٣
 .توسط املنفصل مع صلة ميم اجلمع -٤

 
 لقـالون يثنُ وقـد اسـت، بني متحـركني متحركةل هاء الكناية إذا وقعتَوصُت
  :وهي رواها بكرس اهلاء دون صلة ، وقعت فيها هاء الكناية بني متحركنيٌألفاظ
﴿ـ    ﴾ ٧٥:آل عمران[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾ ٢٠:الشورى[ و] ١٤٥:آل عمران[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾و ﴿    ﴾  ]١١٥:النساء[.  
﴿ـ    ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:األعراف[.  
﴿ـ   ﴾  ]بإسكاهنا كحفصك بكرس القاف ال ورواها قالون كذل]٥٢:النور  

ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ن ي ــكِّ ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ  

ْوعنهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ ٍَ ْ َ َْ ْ  

 

ــال ــافيا ح ــاعترب ص ــا ف ــه منه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْْ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١د  ج فتح الوصي،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(



 

 ١٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ـ وله يف هاء    ﴾  ]الصلة.٢ًو املقدم أداء،القرص وه.١: وجهان مها]٧٥:طه . 
﴿روى       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 

ْوها كرس أنـسانيه ضـم حلفـصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعه عليه اهللاَ يف الفـتح وصـال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـن كثـريهم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

َوفيه مهانا معه حفص أخـو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

 
ًملا كانت اهلمزة حرفا بعيـد املخـرج شـديدا جمهـورا مـصمتا ً ً    مـال العـرب،ً

ــر ــل أو باحلــذف، وق ــسهيل أو بالنق ــدال أو الت ــا باإلب ــزة إم   أإىل ختفيــف اهلم
َ كام مه،ظ معينةاقالون باإلبدال وبالنقل وباحلذف وبالتسهيل يف الف ً ألفاظـا ال َزَ

  .هيمزها حفص

  :ًأوال اإلبدال
 فاإلبـدال يف ، من جنس حركة ما قبلهاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال

﴿  ﴾ بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة، وتبدل اهلمزة املفتوحـة 
 ﴿ :ًعد ضم واوا نحوب        ﴾،  واواً وتبدل اهلمزة املكسورة بعـد ضـم

﴿: نحو        ﴾كام يف الوجه املقدم، وتبدل املفتوحة بعد كرس يـاء مثـل ً:  
﴿           ﴾، روى قالون إبدال اهلمزة حرف مد يف األلفاظ التالية:  

                                          
 .٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )١(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٢(



 

 ١٧  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ ـ    ﴾  ]فيجتمـع يف اللفـظ يـاءان ،ً تبدل اهلمزة هنـا يـاء سـاكنة ]٧٤ :ممري 
 . فيكون النطق بياء واحدة مشددة مفتوحة،أوالمها ساكنة فتدغم يف الياء الثانية

﴿ـ        ﴾  ]أبدل اهلمزة الساكنة ألفا ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤ :الكهف ً. 
﴿ـ     ﴾  ]ًملفتوحة ألفا أبدل اهلمزة ا ]١٤: سبأ.  

﴿ـ       ﴾  ]أبدل اهلمزة الساكنة واوا ]٨:اهلمزة[و] ٢٠:البلد ً. 
ًومؤصدة فامهز معا عـن فــتى حـــمى ً َ ُِ َِ ً َْ َ ََ ْ ْْ ٌ َ  

 

َّوال عم َ َ َيف والشمس بالفاء وانجال َ ََّ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿ـ    ﴾  ]أبدل اهلمزة املفتوحة ألفا، ]١ :املعارج ً.  

﴿ـ    ﴾  ]بـاهلمزة .١: وهذا اللفظ فيه لقـالون وجهـان مهـا، ]١٩ :مريم 
﴿تقرأ بالياء املفتوحة و.٢ ،ًاملفتوحة وهو املقدم أداء   ﴾      . 

  : احلذف:ًثانيا
 ويكـون بحـذف إحـدى اهلمـزتني ،هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقـى هلـا أثـر

﴿ :املتالصقتني نحو     ﴾تصبح : ﴿    ﴾،وبحـذف اهلمـزة نحـو : 
﴿    ﴾تصبح : ﴿   ﴾. 

  :روى قالون بحذف اهلمزة يف األلفاظ التالية
﴿ـ     ﴾  ]١٧: احلج [ ، ]٦٢ :البقرة[ . 
﴿ أما ـ     ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩ :املائدة  . 

                                          
 .١١٣، املزهر ص٣٧١  ص ١لسخاوي جل فتح الوصيد ،١١١٤حرز األماين بيت رقم-)١(



 

 ١٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ـ    ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاءرواها  ]٣٠ :التوبة .  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالتنوين بعد الكاف ]٩٨ :الكهف .  

﴿ ـ    ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠ :االعراف .  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالم مفتوحة بعدها ياء ساكنة وفتح ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء 

 َلِمَتَْحِيان يف املصاحف بال ألف، ل هذان املوضعَمِسُ وقد ر،التاء يف آخره
 ] ٧٨ :احلجـر[  أما املوضـعان اآلخـران ومهـا يف ،هذا الرسم القراءتني فيه

﴿ فكتبا يف املصاحف ]١٤:ق[و    ﴾، قد اتفـق القـراء العـرشة عـىل ف
 . قراءهتام بسكون الالم بعدها مهزة قطع مفتوحة مع خفض التاء

ْكــام فــي نــد واألي َ ٍ َِ َ ٌَكة الالم ساكنَ ِ َِ ُ َّ  

 

َمع اهلمز واخفضه ويف صاد غـــيطال َ ْْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ََ  

 

  : اهلمز:ًثالثا
  : وهي،روى قالون باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفص

١-  ﴿    ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا، واملد فيه من باب املد املتصل ً ً.  
﴿يهام لفظ  موضعان ورد فَِينْثُتْاسَو     ﴾جمـرورا وبعـده مهـزة مكـسورة ً، 

﴿:وذلك يف قوله تعاىل      ﴾  ]وقوله ]٥٠ :األحزاب : ﴿    ﴾  ]األحزاب: 
وذلك ألن مذهبه يف اهلمزتني املكسورتني  تسهيل األوىل منهام، فعدل عن ،  ]٥٣

 آن َرْقُيَف  الياء التي قبلها فيهاً ياء وأدغم األوىل فأبدل اهلمزة،التسهيل إىل اإلبدال
 .وصلالحال مكسورة  مشددة ًياء

                                          
 .٢٧٢ الوايف للقايض ص ،٩٢٨لشاطبي بيت رقم لرز األماين ح-)١(



 

 ١٩  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿وإذا وقف يف هذين املوضعني عىل لفظ       ﴾فباهلمز . 
٢- ﴿   ﴾حيث ورد فرواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومة . 

ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ  
 

ــ ُوه ــصالَ ــسواكن فـ ــؤا يف ال َزؤا وكف ُِّ َ َُ ً ْ ًِ ِ َّ ْ)١(  

 

٣- ﴿   ﴾ ]املضمومة  رواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء]٤:االخالص . 
٤- ﴿    ﴾ ]املد املتصلمع،بزيادة مهزة مكسورة ]٩٨ :البقرة . 

ـــاء ميَك  ِودع ي َ َ ْ َ ـــهاَ ـــز قبل ـــل واهلم ُئي ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ
  

 

َعــىل حــجة واليـ َ َّ ُْ ٍ َاء حيـذف أمجـالَ ََ ْ َُ ُ ْ ُ
  

 

٥- ﴿ ﴾  ]يقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو ]١٣٢:البقرة 
 وقد كتب هذا اللفظ بألف بني الواوين يف املصحف ،الثانية وختفيف الصاد

 .املدين والشامي، ليوافق هذه القراءة
 ٦- ﴿     ﴾ وحتـرك - املتـصل  مـع املـد- هبمزة بعـد األلـف حيث ورد 

 حسب موقعها من اإلعراب
ِ َقــــل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهو ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصــحاب َ َورفــع غــري شــعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

٧- ﴿      ﴾  ]روها هبمزة مفتوحة بعد الياء املديـة الـساكنة،  ، ]٧ ،٦ :الربية
  .مع املد املتصل

                                          
 .١٦ ص٢ للسخاوي ج،وهي من تفردات حفص، فتح الوصيد٤٦٠حرز األماين بيت رقم -)١(
 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨ صبن القاصحال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ٢٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 : النقل:ًرابعا
رف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن  وهو حتريك احل

اللفظ بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلهـا، روى قـالون بالنقـل يف 
 :األلفاظ التالية

﴿ ـ ١   ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص . 

﴿ ـ ٢   ﴾  ]ويف مهـزة ، مهزة بعـدها فيقرأه بفتح الالم دون]٥١،٩١ :يونس
 :الوصل وجهان

 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل.أ
 ً حركات وهو املقدم وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم٦مدها . ١

﴿ ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة.٢  ﴾. 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 

﴿ ـ ٣      ﴾  ]إال أنه ،الم قبلها قرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل ال]٥٠ :النجم 
مل حيذف اهلمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الواو، فتكون قراءتـه 

ْعادا لؤ﴿ ُّ  بإدغام التنوين يف الـالم املـضمومة وهبمـزة سـاكنة بعـدها حـال ﴾َىلً
 .الوصل

﴿وإذا وقف عىل لفظ   ﴾ن لقالون ثالثة أوجه يف االبتداء بـإ ف ﴿  ﴾ 
       :هي



 

 ٢١  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ أـ      ﴾كحفص ـ كام هي يف األصل ـ وهو املقدم أداء ً. 
﴿ب ـ     ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم ومهزة ساكنة بعدها .  
﴿ج ـ    ﴾بالم مضمومة بعدها مهزة ساكنة .  

  : التسهيلًخامسا
د  وبني حـرف املـ،مزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققةاهل هو نطق :والتسهيل

: ل اهلمزة املفتوحة بجعلها بـني اهلمـزة واأللـف نحـوَهَسُتَ ف،املجانس حلركتها
﴿σ ﴾واملضمومة بني اهلمزة والواو نحو ،: ﴿    4 ﴾ واملكـسورة بـني ،

﴿:اهلمزة و الياء نحو   ﴾ . 
﴿روى قالون بتسهيل اهلمزة يف لفظ    † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف 

بعد اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل، وبام أن اهلمـزة مـسهلة فيجـوز لـه يف 
 أما حال ، وهذا حال قراءته بتوسط املنفصل، التوسط والقرص:حرف املد قبلها

  .قراءته بقرص املنفصل فيتعني القرص

 اهلمزتان من كلمة 
هيل اهلمزة  فروى قالون بتس،إذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدة

ف ِلـَأثم  فيكون النطق هبمزة حمققة ،الثانية مع إدخال ألف للفصل بني اهلمزتني
 .مهزة مسهلة بني بنيثم 

 ومتـد بمقـدار –هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني  :واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل-حركتني      ﴾ تكون بإثبـات ألـف 
﴿مزة األوىل املحققة والثانية املسهلة بني اهل    σ  ﴾.  



 

 ٢٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  :ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي
﴿ ـ ١  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[ .  
﴿ ـ ٢    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

تفهام  األوىل مهـزة االسـ،وذلك الجتامع ثالث مهـزات يف هـذين اللفظـني
  .ً والثالثة ساكنة أبدلت ألفا وهي فاء الكلمة،والثانية املفتوحة

﴿ ـ ٣  ﴾حيث ورد .        
﴿ ـ ٤ σ  ﴾سواء كان جمردا أم اتصل بـه ضـمري، حيث ورد ً وذلك ألن ،ً
  . بني اهلمزتنيْتَلَصَالراء ف
﴿ قالون لفظ وقرأ   • ﴾  ]وجهني ب ]١٩ :الزخرف: 
 مـع اإلدخـال وهـو ةسهلمـزتني أوالمها مفتوحة وثانيتهام مضمومة مهب .١

 .ًاملقدم أداء
  . اإلدخالعدممع  ةسهلمثانيتهام مزتني هب .٢

 :اهلمزتان من كلمتني
 بأن تكون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل ،إذا التقى مهزتا قطع يف كلمتني

 . يف احلركة أو خمتلفتني فيها فإما أن تكونا متفقتني،والثانية أول الكلمة الثانية
  : فلهام ثالث حاالت هي،فإن كانتا متفقتني يف احلركة

﴿ : أن تكونا مفتوحتني، نحو-١     ﴾فقالون يسقط اهلمزة األوىل .  



 

 ٢٣  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿:  أن تكونا مـضمومتني، ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل-٢            ﴾ 
 . اهلمزة والواول اهلمزة األوىل بنيِهَسُيَف

﴿ : أن تكونا مكسورتني، نحـو-٣     ﴾ فيـسهل اهلمـزة األوىل بـني 
 .اهلمزة والياء

﴿ وزاد يف -      ﴾ ]إبـدال اهلمـزة األوىل واوا مـع إدغـام ]٥٣:يوسف ً
   )غـري ممـدودة(  ويكـون النطـق بـواو مـشددة مكـسورة ،الواو التي قبلها فيها

﴿     ﴾وهو الوجه املقدم  ،. 

﴿استثني له موضعان مها و -     ﴾و ﴿     ﴾  ]فعدل  ]٥٣ ،٥٠:األحزاب
 ً، فأبدل اهلمزة األوىل ياء وأدغم الياء التـي قبلهـا فيهـاعن التسهيل إىل اإلبدال

 .ً كحفص، وهيمزها وقفاوصلالحال مكسورة  مشددة ًآن ياءَرْقُيَف
  :تلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي وإن كانتا خم-
      : ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مـضمومة-أ

﴿      ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب       ﴾ فيسهل 
 . بني اهلمزة والياءاهلمزة الثانية

 ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج     ﴾   فيبدل
 .اهلمزة الثانية ياء مفتوحة



 

 ٢٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل 
 .ًاهلمزة الثانية واوا مفتوحة

﴿ :انية مكسورة، نحو أن تكون األوىل مضمومة والث-هـ      ﴾ ففيهـا  
 :  وجهان مها

 . ًـ إبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء١
 .ـ تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء٢

  .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
 :مالحظات

﴿ :ل اهلمـزة املحذوفـة نحـوجيوز يف حـرف املـد الواقـع قبـ.١      ﴾ 
  :وجهان
 .املد كمنفصل، وهو املقدم، لزوال سبب املد وهو اهلمزة املتصلة.أ
 . ًالتوسط نظرا لألصل. ب

•﴿جيوز يف حرف املد قبل اهلمزة املسهـلة نحو . ٢    ﴾وجهان مها: 
 َِّريُ بل غبذهوهو املقدم ألن سبب املد مل ي) أربع حركات(املد كمتصل .أ

 .  بالتسهيل بني بني فله أثر
 .املد كمنفصل لذهاب اهلمز. ب



 

 ٢٥  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  : اإلدغام
  :قرأ قالون باإلدغام يف عدد من األلفاظ التي وقع فيها اخلالف بني القراء، هي

﴿ : ـ الذال يف التاء يف١   ﴾ كيف وقعت . 
َوط ــاَ ــيمَنيِس ــد امل ِ عن ِْ َِ ـــاز اختــذمتْ ُ فـ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ْأخذ َ َتم ويف اإلفراد عـَـارش دغفـالَ َ ْْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ ُ
  

 

﴿ : يف امليم من قوله تعاىل)الساكنة ( ـ الباء٢      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[.  
﴿ : ـ الثاء يف الذال من قولـه تعـاىل٣       ﴾  ]لـه فيـه ]١٧٦:األعـراف 

  .اإلظهار.٢ ،ًاإلدغام وهو املقدم أداء.١: وجهان
﴿ : يف امليم من قوله تعاىل ـ الباء٤       ﴾  ]له فيه وجهان ]٤٢ :هود : 
  .اإلظهار.٢ًاإلدغام وهو املقدم أداء، .١

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهاسكت ي  أدرج املواضع التالية ومل-       ﴾]مع ]١،٢:الكهف

 ﴿ اإلخفاء،         ﴾]٥٢:يس[،﴿    ﴾ ]مع اإلدغام، ]٢٧:امةالقي﴿  

 ﴾ ]مع اإلدغام]١٤:املطففني. 
ٌوســْكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ َ  

ـــون ِويف ن ُ ِ ـــدنا والمَ ـــن راق ومرق ِ م َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ  

 

َعــىل ألــف التنــوين يف عوجــا بــال ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ َ َ
  

َبـل ران والبــاقون ال ســْكت موصــال َ ُ ََ َ َ َُ َ ََ َ ْ ْ  

 

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٢(



 

 ٢٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 التقليل واإلمالة 
﴿رأ قالون يف لفظق    ﴾حيث ورد بوجهني مها : 
⁄﴿التقليل.٢    .ًوهو املقدم أداء) فتح الراء(الفتح . ١   ﴾  . 

 . وال إمالة أو تقليل يف غريمها.]١٠٩:التوبة[  ﴾∑﴿قرأ قالون باإلمالة يف لفظ 
ارئ  فيـتلفظ القـ، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف مـن اليـاء:واإلمالة

ة مـسدودباأللف بحالة متوسطة بني األلف والياء،  ومـصطلح ضـبطها نقطـة 
  .ًبدال من الفتحة حتت احلرف )•(الوسط

 أن يتلفظ القارئ باأللف بحالة : أي، ما بني الفتح واإلمالة الكربى:والتقليل
حتـت ) ο( الوسـطخاليـةومصطلح ضبطها نقطة  ،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 . الفتحةًبدال مناحلرف 
﴿  ومل يمل قالون فتحة الراء يف     ﴾ ]فتح الراء وضم امليمبل  ،]٤١:هود.  

ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

َبني هنـا نـــص ويف الُكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

 ياءات اإلضافة 
 ، والفعل واحلرف هي ياء زائدة تدل عىل املتكلم تتصل باالسم:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء ﴾:إن ِّ  وإنك ِ
  . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،وإنه

                                          
 .٢٣٧لقايض ص عبد الفتاح ا الوايف ل،٧٥٧شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(



 

 ٢٧  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿: روى قالون بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحو-  

   ﴾أو املضمومة، نحو :﴿       ﴾أو املكسورة، نحو :﴿   ﴾ 
﴿ :أو قبل مهزة الوصل مع الم التعريف، نحو         ﴾ ،أو بـدوهنا 

﴿: نحــو        ﴾ــيأيت يف ــام س ــضها اآلخــر ك   ، وروى باإلســكان يف بع
 . فرش احلروف

﴿ : فتح ياء اإلضافة قبـل سـائر احلـروف، نحـو-         ﴾ ومـن ،
 .ًاملعروف أن الفتح يكون وصال ويوقف عليها بالسكون

 : أسكن ياء اإلضافة يف املواضع التالية-

﴿  يف  كلمة-   ﴾إال إذا وقع بعدها مهز فتفتح حيث وقعت . 

﴿ياء و   -  ﴾ ]٢١:الدخان[،]٦٩، ٢٣:ص[،]١٨:طه [،]٢٢:إبراهيم[. 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:لنملا[.  

-كن الياء يف كلمةأسو ﴿   ﴾ ]٢٨:نوح[. 

﴿سكن الياء يف كلمة   وأ-      ﴾ ]ويلزم من سكون اليـاء ]١٦٢:األنعام،
 .املد الالزم يف األلف قبلها

 ياءات الزوائد 
 واختلـف القـراء يف ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسـام للتخفيـف:والياء الزائدة

ًال ووقفاإثباهتا وحذفها وص  . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف،ً



 

 ٢٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

ً روى قالون بإثبات الياء الزائدة وصال، وحذفها وقفا يف عدد مـن األلفـاظ  ً
﴿  :مذكورة يف الفرش منها     ﴾  ]فتثبت هذه الياءات ساكنة ]٢٠:رانآل عم 

 ﴿فإن وقع بعدها مهزة كام يف ً،وصال      ﴾ها من باب املنفصل فاملد في. 
  : هي،وورد عن قالون أربع ياءات فيها خمالفة للقاعدة

﴿ ـ ٢ ،١   ﴾و ﴿   ﴾ ]لـه يف حـال الوصـل يف اليــاءين ]١٨٦:البقـرة 
  :وجهان مها

 .إثباهتا. ب  .ًوهو املقدم أداء،حذف الياء.أ
 .حذف الياءبقف عىل اللفظني يو

﴿ ـ ٣   ﴾  ]ولـه حالـة الوقـف ً،هو يثبت الياء مفتوحة وصال ف ]٣٦ :النمل 
 :وجهان

 .كحفصالكلمة  ، فهذهحذفها. ب  .ًإثبات الياء وهو املقدم أداء.أ
﴿ ـ ٤    ﴾  ]يثبتها قالون ساكنة وصال ووقفـا، ]٦٨ :الزخرف ً  فيكـون قـد ،ً

  .ًخالف قاعدته يف إثباهتا وقفا
ًء منها وصال ووقفاوما بقي من ياءات الزوائد فإنه حيذف اليا ً.  

كام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفـاظ رواهـا قـالون بكيفيـة ختـالف 
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودهـا، أذكرهـا ،ًحفصا

  :نتبه هلا وهذه األلفاظ هيُهنا كي ي



 

 ٢٩  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ﴿ تسكني اهلـاء مـن لفـظ -١  ،   ،   ﴾ و ﴿   ،   ،   ﴾ و يف
﴿ :قوله   ﴾  ]ويبـدأ يف هـذا املوضـع بـضم اهلـاء ، وال ثاين له ]٦١ :القصص
﴿ ﴾.  

﴿ روى لفظ -٢  ﴾ًفا أم منكرا بكرس الباء حيث وردَّرَعُ سواء كان م ً. 
ْوكرس بيـوت والبيـوت يـضم عـــن ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

 

ْحــمى جــلة وجها عىل األصل أقـ ًَ ِ ْ ْ ََ َ َ ٍ َِّ َبالِ َ
  

 

﴿ روى -٣   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
َوحيــث أتــ َ ُ ْ َ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كــيف رتـالُ َّ َ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -٤    ﴾ تشديد الذالب املبدوء بالتاء حيث ورد. 
ـــه ـــل تائ ـــب زد قب ـــذكرون الغي ِوت ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ِكر َيام وخف الذال كـم رشفـا عـالَ ً ََّ َ َ ُّْ َ ِ ِ َ ً
  

 

 ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة ٥
﴿ : نحـو،الثانية مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة       ﴾  ]٢١، ٢٠:اإلرساء[    

﴿و     ﴾  ]لك، ويكرس األول فيام عدا ذ ]٥٦ :اإلرساء . 

﴿ كرس السني من-٦ ﴾ إذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدئ بالتاء أم ً ً
 . وسواء اتصل به ضمري أم ال،بالياء

                                          
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٠٣ز األماين بيت رقمحر )١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص  القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 ٣٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿  روى-٧   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

َبني هنـا نـــص ويف الُكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

 جزء الضمة ، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة:شامماإل -٨
 ويليه جـزء الكـرسة وهـو األكثـر ويقـدر ،يف البداية وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿ :بثلثيها، مثل >﴾،﴿  +﴾. 

  . يف مبحث الوقف عىل اإلشارة إىل احلركة دون صوت،ويطلق اإلشامم

 ويكـون بـاإلرساع ، ويقدر بثلثيها هو النطق بمعظم احلركة:االختالس -٩
﴿ : مثل لفـظ.حال النطق باحلركة حتى يذهب يشء منها ويقدر بثلثها ⊕  ﴾ 

    .حال قراءته باالختالس

﴿:قوله تعاىل :تنبيه    ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿   ﴾ ]تقرأ لقالون ]٣٢:غافر ،
ًمن طريق الشاطبية بدون ياء زائدة وجها واحدا، وأما  ًمن ذكر وجها ثانيا بإثبات ً ً

 . الياء فهو شاذ ال يقرأ به
 السجدات يف مصحف قالون إحدى عرشة سجدة كـام يف مـذهب :مالحظة

األعراف، الرعد، النحل، اإلرساء، مـريم، : اإلمام مالك وهي يف السور التالية
 .، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت)املوضع األول(احلج 

                                          
 .٣٠٢ املزهر ص،٢٧٣ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ،٧٥٧ مرق بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .١٨٣املزهر ص -)٢(



 

 ٣١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٤   بدون ألف   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦     تسهيل اهلمزة الثانية وإدخال ألف بينهام   σ 

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها 

 وكرس الدال   

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  
١٣        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واواًوصال         
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠      فتح الياء     

٣١      
،ويف املد قبل  تسهيل اهلمزة األوىل

• انظر األصول: التسهيل وجهان     

٣٣      فتح الياء     

٥١    ًإدغام الذال يف التاء إدغاما كامال ً   

٥٨     املضمومة بدل النون، وفتح الفاءبالياء    

٦١     
بدل الياء (ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة 

  مع املد املتصل)املشددة    

٦٢    حذف اهلمزة    
٦٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     



 

 ٣٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٧٤   ن اهلاءاسكإ   

٨٠    إدغام الذال يف التاء   
٨١       باجلمع ( ألف بعد اهلمزة(      

٨٥     تشديد الظاء     

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٥    ًإبدال التاء ياء    
٩١   إسكان اهلاء   
٩١     مع املد املتصلباهلمز بدل الياء       

٩٢    إدغام الذال يف التاء   

٩٨    
إضافة مهزة مكسورة بعد األلف مع املد 

 املتصل     

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٩   فتح التاء  وإسكان الالم   
١٢٤   فتح الياء   

١٢٥  فتح اخلاء   

١٣٢   
مهزة مفتوحة ثم واو ساكنة وختفيف 

 الصاد   

١٣٣    تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٣٦     مهزة بعد الياء     

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٩   إسكان اهلاء   



 

 ٣٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٤٠   ًإبدال التاء ياء   
١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

١٤٢      
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 

 مكسورةوهو املقدم
 ني اهلمزة والياءتسهيلها ب. ٢

     
   …  

١٦٥   بالتاء بدل الياء   
١٦٨    إسكان الطاء مع القلقلة    
١٧٣      ًضم النون وصال      
١٧٧     ضم الراء     
١٧٧      يف النون مكسورة وضم الراءختف        
١٧٧     مهزة بعد الياء األوىل     

١٨٤ 
  

  
 

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح 
 النون

  
  

   

١٨٤   هلاءإسكان ا   

١٨٦  
  

 -مقدم-حذف الياء. ١: وجهانًوصال
 إثباهتا. ٢

 حذف الياء كحفص : ًوقفا

 
   

١٨٩    يف املوضعني ( كرس الباء  ً معا(     
١٨٩       ختفيف النون مكسورة وضم الراء      
٢٠٤   إسكان اهلاء   



 

 ٣٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٠٨    بفتح السني    
٢٠٨    مع القلقلة (إسكان الطاء(    
٢١٣     باهلمزة بني اليائني     

٢١٣      
 ًإبدال الثانية واوا مكسورة. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
   …  

٢١٤   ضم الالم  
٢١٦    يف املواضع الثالثة ( إسكان اهلاء(   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢٣١    يبدل الواو مهزة    
٢٣٥     ًإبدال اهلمزة الثانية ياءا خالصة مفتوحة     
٢٣٦   )  يف املوضعني(إسكان الدال مع القلقلة )ًمعا(    
٢٤٠    تنوين ضم    
٢٤٥    ضم الفاء الثانية    
٢٤٥   بالصاد بدل السني   
٢٤٦  باهلمزة بعد الياء   

٢٤٦   كرس السني  

٢٤٧   مهزة بعد الياء   

٢٤٨   مهزة بعد الياء   
٢٤٩     بفتح ا لياء    

٢٤٩    فتح الغني    



 

 ٣٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   
٢٥٥   إسكان اهلاء   

٢٥٨     
 إثبات األلف ومدها كمنفصل

 )٤ أو ٢(     

٢٥٩    إسكان اهلاء    
٢٥٩     بالراء بدل الزاي      
٢٦٥    بضم الراء     
٢٦٥    بسكون الكاف    

٢٧١     
 إسكان العني وهو املقدم. ١:وجهان
 اختالس حركة العني . ٢

 )النطق بثلثي الكرسة( 

    
 ⊕  

٢٧١   إسكان اهلاء   

٢٧١    بالنون بدل الياء  وسكون الراء    
٢٧٣     بكرس السني     
٢٨٠   ضم السني   

٢٨٠    بتشديد الصاد   
٢٨٢      ًبإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     

٢٨٢      
 ًإبدال الثانية واوا خالصة. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢
     

   …  
٢٨٢    بتنوين رفع    
٢٨٢   بتنوين رفع    



 

 ٣٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٨٤     مع اإلظهاربجزم الراء      
٢٨٤    بغنةبجزم الباء ثم إدغامها يف امليم      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣      وهو ) كحفص( فتح الراء . ١وجهان
⁄ تقليل فتحة الراء. ٢، املقدم   

١٣      بالتاء بدل الياء      

١٣      ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

    
   …  

١٥      تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو 
 مع اإلدخال  4  

٢٠    وحذفها وقفاًبالياء وصال ، ً    
٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    σ 

٢١     الياءيننيمهزة ب      
٣٥        ًفتح الياء وصال      
٣٦        ًفتح الياء وصال        
٣٧       ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة        
٣٧       ملد املتصلباهلمز املضموم مع ا     
٣٨     باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٩   إسكان اهلاء   

٣٩    
 ياء ممدودة ثم مهزة 

 )بدل الياء املشددة(     



 

 ٣٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٤١    ًفتح الياء وصال     

٤٧      
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢  مكسورة

    
   … 

٤٨     فتح أو تقليل فتحة الراء:وجهان ⁄   
٤٩     كرس اهلمزة وفتح الياء     

٤٩   
سورة ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مك

 بدل الياء    

٤٩    كرس الباء    
٥٠     فتح او تقليل لفتحة الراء ⁄   
٥٢       فتح الياء       
٥٧     بالنون بدل الياء     
٦٢  ) ني يف املوضع( إسكان اهلاء  )ًمعا(   
٦٥     تقليل.٢فتح . ١ :وجهان  ⁄ 
٦٦     تسهيل اهلمزة †  

٦٨   مهز مد و   

٧٥  )  يف املوضعني ( كرس اهلاء، بدون صلة )ًمعا(   
٧٨     كرس السني     
٧٩     مد الواو ومهز بعدها     

٧٩    
 هحوفتمن العني والم اسكإفتح التاء و

 خمففة   

٨٠     ضم الراء     



 

 ٣٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٠     مهز بني الياءين     

٨١      املتصلمهز بعد الياء األوىل مع املد     

٨١    نون مفتوحة وألف بعدها    

٨١      تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    σ 
٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣   بالتاء بدل الياء   
٨٣    دل الياءبالتاء ب    
٨٤   مهزة بعد الياء   

٨٥   إسكان اهلاء   

٩٣              

      
 ⁄ فتح أو تقليل           

  ⁄    
٩٧  فتح احلاء  

١١٢     مهزة بدل الياء      
١١٥    بالتاء بدل الياء    
١١٥    بالتاء بدل الياء    
١١٩    تسهيل اهلمزة †  

١٢٠    كرس الضاد وإسكان الراء    

١٢٥   فتح الواو   

١٣٣     ذف الواوح     
١٤٥  )  املوضعني  (  كرس اهلاء، بدون صلة )ًمعا(   



 

 ٣٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٤٦  مد ومهز  
١٤٦    ضم القاف من غري ألف وكرس التاء    

١٥٠   إسكان اهلاء   
١٥٤    كرس الباء    
١٥٧   يم  األوىلكرس امل   
١٥٧    بالتاء بدل الياء    
١٥٨   كرس امليم األوىل   
١٦١   مهزة آخرة   

١٦١    ضم الياء وفتح العني    
١٦٩  كرس السني  
١٧٦    ضم الياء وكرس الزاي    
١٧٨  كرس السني  
١٨٠  كرس السني  
١٨١     مهزة بدل الياء      
١٨٨  بالياء وكرس السني  
١٨٨     كرس السني    

 
 قالونرواية  ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية

١    تشديد السني    

٥     
  

 حذف اهلمزة األوىل
 ويف املد وجهان انظر األصول

   
  



 

 ٤٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥    حذف األلف    
١١  تنوين ضم   
١٢  الصاد وياء بدل األلفكرس   

١٣    بالنون بدل الياء    
١٤    بالنون بدل الياء    
١٥   كرس الباء   

٢٢     تسهيل اهلمزة األوىل •    
٢٤     تسهيل اهلمزة األوىل •    
٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    
٢٩   بتنوين رفع    

٣١   فتح امليم   
٣٣   ألف بعد العني    
٤٠   ضم التنوين   
٤٢  فتح التاء وتشيد السني  
٤٣     حذف اهلمزة األوىل      
و٤٩

٥٠       
بالضم ) التنوين(اكن األول حتريك الس

 ًوصال      

٥١      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      

٥٨    
  إسكان العني.١:وجهان

 ة العنيرساختالس ك.٢
   
 ⊕ 



 

 ٤١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٦٦      
بالضم ) النون(لساكن األول حتريك ا

 ًوصال    

٦٦     
بالضم ) الواو(لساكن األول حتريك ا

  ًوصال   

٦٩     مهزة بني الياءين     
٧٣    ًإبدال التاء ياء    

٩٢   إسكان اهلاء   
٩٤     بدون ألف بعد الالم    

٩٥   فتح الراء   
١٠٨   إسكان اهلاء   
١٠٩    تسهيل اهلمزة †  

١١٥   كرس اهلاء ،دون صلة   
١١٥    كرس اهلاء ،دون صلة    

١٢٤   إسكان اهلاء   
١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٨    
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

 بعدها وفتح الالم   

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي    
١٤٢   إسكان اهلاء   
١٤٥   حتريك الراء بالفتح   

١٥٢    بالنون بدل الياء    



 

 ٤٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥٤   
 تشديد الدال العني وناسكإ. ١:وجهان

 تشديد الدال و العنيفتحة اختالس .٢
  

!  

١٥٥     مهزة بدل الياء      
١٦٣     مهزة بني الياءين     
١٧٦   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣      ًضم النون وصال      
٥   إسكان اهلاء   
٦    إسقاط اهلمزة األوىل    

١٤         تسهيل اهلمزة الثانية           … 
٢٠     مهزة بدل الياء     
٢٨      فتح الياء     
٢٩     فتح الياء     
٤١    ضم الياء وكرس الزاي    
٤٣     أو تقليلهافتح الراء  ⁄   
٤٤     فتح الراء أو تقليلها ⁄   
٤٤   مهزة بعد الياء   

٤٥    
   

 إسكان الذال فيهام   
   



 

 ٤٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٤٥   إسكان اهلاء   
٤٦     املوضعني( فتح الراء أو تقليلها( ⁄   
٤٩      ًضم النون وصال      
٥٣   حذف الواو  
٥٤    بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة     
٥٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     
٥٨    مفتوحةإبدال الواو مهزة     
٦٤         تسهيل اهلمزة الثانية        … 
٦٦     فتح   أو تقليل ⁄   

٦٧        ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء
  بياءوصلتها    

٦٨     فتح أو تقليل ⁄   
٦٩     حذف اهلمز وضم الباء    
٨١    مد و مهز   
٩٥     ضم اهلمز بال تنوين     
٩٥    كرس الالم    

٩٥   ضم التاء بال تنوين   

٩٥    كرس امليم    
١٠١       لثانيةتسهيل اهلمزة ا     …   

١٠٧     ضم التاء وكرس احلاء 
 وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    



 

 ٤٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١٠     فتح أو تقليل ⁄   
١١٠   مع املدألف بعد الطاء ثم مهزة مكسورة      
١١٥    فتح الياء    
١١٦    مزة الثانية مع اإلدخالتسهيل اهل σ 
١١٦      فتح الياء     
١١٧     ًضم النون وصال     
١١٩   فتح امليم   
١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   إسكان اهلاء   
١٠         ًضم الدال وصال         
١٣   إسكان اهلاء   
١٤   إسكان اهلاء   
١٤      فتح الياء     
١٥     ًفتح الياء وصال     
١٧   تسكني اهلاء   
١٨  )  يف املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا(   
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  
٢٣      فتح التاء الثانية      



 

 ٤٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٧    ضم الباء    
٢٧   يةضم النون الثان   
٣٣      ضم الياء وكرس الزاي      

٣٣    إسكان الكاف وختفيف الذال    

٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
٤٦     تسهيل اهلمزة التي بعد الراء  σ  
٤٧     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
٥٤   كرس اهلمزة    
٥٥   فتح الالم    
٥٧   إسكان اهلاء   
٦٠   إسكان اهلاء   
٦١   إسكان اهلاء   
٦١     إسقاط اهلمزة األوىل     
٦٢   إسكان اهلاء   
٦٣     ياء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف األلف      
٦٤    وختفيف اجليم خمفاةإسكان النون    
٦٥       ًضم سكون التنوين وصال       
٦٦   إسكان اهلاء   
٧٢   إسكان اهلاء   
٧٣  ) يف املوضعني ( إسكان اهلاء )ًمعا(   



 

 ٤٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٧٤     ًفتح الياء وصال     
٨٠      ختفيف النون بدون مد الواو      
٨٣     كرس التاء دون التنوين     

٨٣      
 ًة الثانية واواإبدال اهلمز. ١:وجهان

 تسهيلها.  ٢
     

   … 
٨٥     مهزة مفتوحة بعد األلف     
٨٩     بعد الواو مفتوحةمهز      
٩٦     ألف بعد اجليم وكرس العني وضم الالم    
٩٦    كرس الالم يف آخره    
٩٧   إسكان اهلاء   
٩٨   إسكان اهلاء   
٩٩   إسكان اهلاء   
٩٩        ًضم نون التنوين وصال       

١٠٠     تشديد الراء    
١٠١   إسكان اهلاء   
١٠٢   سكان اهلاءإ   
١٠٣  ) يف املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا(   
١١١  كرس القاف وفتح الباء  
١١٢  مع املدمهزة أخره   
١١٤   إسكان اهلاء   



 

 ٤٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١١٤    وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون     
١١٥    باجلمع–د امليم ألف بع -     
١١٥   إسكان اهلاء   
١١٧   إسكان اهلاء   
١١٩   فتح الياء   
١٢٢     تشديد الياء وكرسها    

١٢٤        ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء 
 - باجلمع –    

١٢٥    كرس الراء    
١٢٧   إسكان اهلاء   
١٢٨    بالنون بدل الياء    
١٣٦   إسكان اهلاء   
١٤١   إسكان اهلاء   
١٤١     إسكان الكاف     
١٤١   كرس احلاء   
١٤٢    إسكان الطاء    
١٤٤    بتسهيل اهلمزة الثانية   …   
١٤٥      ضم النون        
١٥٢   تشديد الذال   
١٦١        فتح الياء       



 

 ٤٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٦١    فتح القاف وكرس الياء مشددة    
١٦٢    إسكان الياء الثانية  مع  املد املشبع    
١٦٢     فتح الياء     
١٦٣      إثبات األلف ومدها منفصل     
١٦٤   إسكان اهلاء   
١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   تشديد الذال   
٢٦     فتح السني     

٢٨       
  

 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      
  

٣٠   كرس السني   
٣٢   تنوين ضم   
٣٤      إسقاط اهلمزة األوىل     
٣٨       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       
٤٧      إسقاط اهلمزة األوىل       
٤٩        ًضم نون التنوين وصال         

٥٠      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      
٥٧   إسكان اهلاء   



 

 ٤٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٥٧   نون بدل الباء وضم الشني    
٥٧   تشديد الذال   
٥٩      فتح الياء     
٦٩   بالصاد بدل السني   
٧٤    كرس الباء    
٨٧   إسكان اهلاء   
٩٤  مع املد يف آخره مكسورةمهز   
٩٨  إسكان الواو  

١٠٠      ًة واو اهلمزة الثانيإبدال      
١٠٥      بياء املتكلم مفتوحة مشددة    
١٠٥   إسكان الياء   
١١١    كرس اهلاء بدون صله     
١١٧   فتح الالم وتشديد القاف   
١٢٣   ألف م ثةسهلثم مهزة ممهزة استفهام σ 

١٢٧     
فتح النون وسكون القاف وضم التاء 

 خمففة    

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١    
فتح الياء وإسكان القاف وضم التاء 

 خمففة   

١٤٣       ضم النون       
١٤٣      نفصلإثبات األلف ومدها كم     



 

 ٥٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤٤     بحذف األلف الثانية عىل اإلفراد     
١٥٠    فتح الياء    
١٥٥      ًإبدال اهلمزة الثانية واوا     
١٥٦      فتح الياء       
١٥٧   بعد الياءتوحة مفمهزة    
١٥٧     فتح أو تقليل لفتحة الراء ⁄   
١٥٨   مهزة بعد الياء   
١٦١    بتاء مضمومة وفتح الفاء    

١٦١     ضم التاء     

١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح       
١٦٥  كرس الباء  وحذف اهلمزة  

١٧٢     
 ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

 - باجلمع -   

١٧٦      
 اإلدغام وهو املقدم.١وجهان 

 اإلظهار. ٢     

١٧٨   اسكان اهلاء   

١٨٦     النون بدل الياءب     

١٨٨     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    

   … 



 

 ٥١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٨٨     
إثبات األلف ومدها . ١ :وجهانًوصال 

  املقدموهوصل،فكمن
 حذفها كحفص. ٢

    

١٩٠    الشني وإسكان الراء ثم تنوين فتح كرس 
 مع اإلخفاء بدل اهلمزة

  

١٩٣    ختفيف التاء ساكنة وفتح الباء    
١٩٥      ًضم الالم وصال      
١٩٦   إسكان اهلاء   
٢٠٢    ضم الياء وكرس امليم    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٩    فتح الدال    
١١   إسكان الغني وختفيف الشني   

١٨  
فتح الواو وتشديد اهلاء مع التنوين 

 واإلخفاء  

١٨   فتح الدال   
١٩   إسكان اهلاء   
٣٢      إبدال اهلمزة الثانية ياء      

٤٢   
 يائني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة

 - فك اإلدغام -  

٤٨        فتح الياء     
٤٨       فتح الياء     



 

 ٥٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٩  بالتاء بدل الياء وكرس السني  
٦٤    ومدمهز   
٦٥    ومدمهز   
٦٥     بالتاء بدل الياء     
٦٦    ضم الضاد    
٦٦     بالتاء بدل الياء     
٦٧    ومدمهز    
٦٨    إدغام الذال يف التاء   
٧٠   مع املدمهز يف آخرة    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   تسكني اهلاء   
١٢    تسهيل اهلمزة الثانية   
٢٣     تسهيل اهلمزة الثانية       … 
٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية      … 
٣٠    ضم الراء بدل التنوين      
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٧   فتح الياء وكرس الضاد   
٣٧       إبدال اهلمزة الثانية واوا       
٦١   مهز آخره ومد الياء قبله   



 

 ٥٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٦١   إسكان الذال   
٦١   إسكان الذال   
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦   تاء مضمومة وفتح الذال   
٦٦    تنوين ضم     
٧٣   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   
٨٣       إسكان الياء     

١٠٣    
بواومفتوحة بعد الالم وألف بعدها 

 وكرس التاء  

١٠٧   بال واو   

١٠٩     ضم اهلمزة وكرس السني األوىل ،
 املوضعني

  

١٠٩       املوضعني ( ضم النون(      
١٠٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف وترقيق الراء ∑ 
١١٠    ضم التاء    
١١١     فتح أو تقليل فتحة الراء ⁄   

١١٣  مد ومهز آخره  

١١٧   مد ومهز   

١١٧   بالتاء بدل الياء   
١٢٩   إسكان اهلاء   



 

 ٥٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢    ان احلاءكرس السني بال ألف و إسك    
٣   تشديد الذال   
٥   بالنون بدل الياء   

١٥   فتح الياء   
١٥   فتح الياء   
١٥   فتح الياء   
٢٣    ضم العني    

٢٥      
 ًثانية واواإبدال اهلمزة ال. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

     
   …  

٣٣    ألف بعد امليم باجلمع     

٣٥   
  ، مقدمسكون اهلاء. ١وجهان 

 اختالس فتحة اهلاء. ٢
  
. 

٤٥    بالنون بدل الياء    
٤٩      إسقاط اهلمزة األوىل     
٥٠     تسهيل اهلمزة التي بعد الراء  σ  

٥١    
حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل 

 )انظر األصول (الالم    

٥٣      فتح الياء     



 

 ٥٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٥٩     راءتسهيل اهلمزة التي بعد ال  σ  
٦٥     ضم الياء وكرس الزاي    
٦٦       تسهيل اهلمزة الثانية       … 
٨٧    كرس الباء    
٨٧    كرس الباء    
٨٨    فتح الياء    
٩١    ٥١( ة كام يف آي(     
٩٦    ألف بعد امليم باجلمع     

١٠١      حتريك التقاء الساكنني بالضم      
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم   
١٠٧   إسكان اهلاء   
١٠٩   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣    فتح الياء      
٤   إسكان اهلاء   
٧   إسكان اهلاء   

١٠    ًفتح الياء وصال   
٢٤   تشديد الذال   
٢٦   فتح الياء     



 

 ٥٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٨     تسهيل اهلمزة التي بعد الراء  σ  
٢٨    فتح العني وختفيف امليم    
٢٩     فتح الياء      
٣٠   تشديد الذال   
٣١   فتح الياء     
٣٤   فتح الياء   
٤٠       إسقاط اهلمزة األوىل      
٤٠   كرس الالم دون تنوين   
٤١  ≤ )ألف  بال إمالةثم ضم امليم وفتح الراء  )إمالة    
٤٢    إسكان اهلاء     
٤٢    كرس الياء    

٤٢       
 اإلدغام. ١:وجهان

 اإلظهار. ٢      

٤٤         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة         
٤٦   فتح الالم وتشديد النون   
٤٦   فتح الياء     
٤٧   فتح الياء     
٥١      الياءفتح       
٥٤   فتح الياء     
٥٨       إسقاط اهلمزة األوىل      



 

 ٥٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٦٣     تسهيل اهلمزة التي بعد الراء  σ  
٦٦       إسقاط اهلمزة األوىل      
٦٦     فتح امليم    
٦٨   بتنوين فتح   
٧١        تسهيل اهلمزة األوىل      •     
٧١   ضم الباء   
٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٧٦     إسقاط اهلمزة األوىل     

٧٧  
 لسني بعض الضم إشامم كرسة ا

 < ثلث ضمة ثم ثلثي كرسة

٧٨    ًفتح الياء وصال     
٨١   مهزة وصل بدل مهزة القطع   
٨٢       إسقاط اهلمزة األوىل      
٨٤   فتح الياء     
٨٤    فتح الياء      
٨٧    واو مفتوحة بعد الالم وبعدها ألف     

٨٧       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

      
    … 

٨٨     تسهيل اهلمزة التي بعد الراء  σ  
٨٨     ح الياء فت    



 

 ٥٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٩    فتح الياء     
٩٢     فتح الياء       
٩٢     إدغام الذال يف التاء    
٩٤       إسقاط اهلمزة األوىل      

١٠١     إسقاط اهلمزة األوىل     
١٠٢    إسكان اهلاء     

١٠٥   ًإثبات الياء وصال    
١٠٨  فتح السني   
١١١    نون ساكنة خمففة خمفاة    
١١١    ختفيف امليم    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥    كرس الياء    
٩+٨      وصال التنوينضم نون ً       

١٠   بألف بعد الباء عىل اجلمع    
١٢    كرس العني       
١٣      ضم الياء وكرس الزاي وفتح الياء      
١٥   بألف بعد الباء عىل اجلمع    
١٩   ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة    
٢٣   كرس اهلاء   



 

 ٥٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٣     فتح الياء    

٢٤         تسهيل اهلمزة الثانية      
 …  

٢٦   اءإسكان اهل   
٢٧   إسكان اهلاء   
٣١       ًضم التاء وصال       

٣٦   
  

 )يف املوضعني  ( ًفتح الياء وصال
 )يف املوضعني ( ًفتح الياء وصال ً 

  
  

٣٧     فتح الياء    
٣٨   ء فتح اليا   
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ 
٤٣    فتح الياء   
٤٣        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا         
٤٥        إثبات األلف ومدها كمنفصل        
٤٦     فتح الياء    
٤٧   إسكان اهلمزة   
٥٣      فتح الياء     

٥٣      
ًإبدال اهلمزة األوىل واوا . ١وجهان 

 وإدغامها مع الواو التي قبلها بال مد
 تسهيل اهلمزة األوىل . ٢  وهو املقدم

      
      

٥٣    فتح الياء    

• 



 

 ٦٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٨      تسهيل اهلمزة الثانية …     
٥٩   فتح الياء     
٦٢    ًحذف األلف وأبدل النون تاء     
٦٤     كرس احلاء وإسكان الفاء دون ألف   
٦٤   إسكان اهلاء   
٦٩   فتح الياء     
٦٩      إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٧٥   إسكان اهلاء   
٧٦          ً املوضعني(إبدال اهلمزة الثانية ياء(       

٧٦  كرس التاء دون تنوين     

٨٠   فتح الياء    
٨٠     فتح الياء    

٨٠   إسكان اهلاء   
٨٤   إسكان اهلاء   

٨٦       فتح الياء     

٩٠  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٩٢   إسكان اهلاء   
٩٦   فتح الياء      

٩٨     فتح الياء    
١٠٠   فتح الياء   



 

 ٦١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٠٠   
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  وهو املقدم

  أو تسهيلها

  
 … 

١٠٨   فتح الياء   

١٠٩  ء وألف بعدهابياء وفتح احلا   

١١٠  تشديد الذال   

١١٠  
بزيادة نون ساكنة خمفاة بعد النون 

 املضمومة وختفيف اجليم وياء ساكنة
  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   إسكان اهلاء   

٤ 

   

   

  

   

 تنوين كرس يف الثالث
  وكرس الراء األخرية

     

    

   

   
٤  بالتاء بدل الياء  
٤    إسكان الكاف  
٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٥    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    

١٣   إسكان اهلاء   
١٦      إدغام الذال يف التاء     

١٦   إسكان اهلاء   



 

 ٦٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٧  بالتاء بدل الياء  

٣٢         ًضم الدال وصال         

٣٢    إدغام الذال يف التاء   

٣٣  فتح الصاد  

٣٥            سكان الكافإ  

٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء   

٤١   إسكان اهلاء   

٤٢    
ها وكرس الفاء فتح الكاف وألف بعد

 خمففة دون ألف بعدها باإلفراد   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     رفع اهلاء    

٤    إسكان اهلاء   
١٨      عىل اجلمع-فتح الياء وألف بعدها-     

٢٢     إسكان الياء    

٢٥    سكان الكافإ   

٢٦      ًضم النون وصال       

٢٧/
٢٨      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية  واوا:ًوصال       

٣٧   فتح الياء      

٤٢  كرس السني   



 

 ٦٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٤٧  كرس السني   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٨    تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة     

٨       رفعبال        

٤٥       وينالتننون ضم :ًوصال        

٤٩   

  
 فتح الياء  فيهام   

  

٥٤   كرس النون    

٦١    إسقاط اهلمزة األوىل    
٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٧      ىلإسقاط اهلمزة األو      
٧١    فتح الياء     

٨٢    كرس الباء     

٨٩   فتح الياء      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢     فتح امليم      

١٢     تنوين كرس     

١٤   إسكان اهلاء   



 

 ٦٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٧     تشديد الذال     

٢٠    بدل الياءبالتاء    

٢٧   كرس النون   
٣٦    وصالضم النون ً    

٣٧   هاضم الياء  و فتح الدال وألف بعد   

٤٣   وفتح احلاء وألف بعدها بالياء  

٥٨   إسكان اهلاء   
٦٠   إسكان اهلاء   
٦١      إسقاط اهلمزة األوىل      

٦٢   كرس الراء    

٦٣   إسكان اهلاء   

٦٦     فتح النون     

٦٨     كرس الباء     

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦  )يف املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(   
٨٠      كرس الباء     

٨٠     كرس الباء     

٨٠   فتح العني     

٩٠    تشديد الذال    

٩٦      بدل النونبالياء       



 

 ٦٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٩٧   إسكان اهلاء   
١١٥      ًضم النون وصال      

١٢٥   إسكان اهلاء   
١٢٦   إسكان اهلاء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل

١٩   إسكان اهلاء   
٢٠+

٢١      ًضم نون التنوين وصال        

٣٥      ضم القاف      

٣٨    فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح   
٤٢  بالتاء بدل الياء   

٤٤     بالياء بدل التاء    

٤٧+
٤٨ 

    
   

 ًن وصالينوتالنون ضم    
   

٤٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٤٩    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
٥٥     مع املد املتصلمهزة بني الياءين      
٥٦      ًضم الالم وصال      
٦١    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 



 

 ٦٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٢      تسهيل اهلمزة الثانية التي بعد الراء   σ   

٦٢     مع املد املنفصلً وصالالساكنةبالياء     

٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة     

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٦     فتح اخلاء وإسكان الالم وحذف األلف    

٩٠      
ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم 

  مشددة    

٩٧   إسكان اهلاء   

٩٧     وصال الساكنةبالياء ً       

٩٨   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٩٨    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    

١٠٠      فتح الياء    
١٠٢    تسهيل اهلمزة األوىل •      

١١٠     ًضم الالم وصال      

١١٠     ًضم الواو وصال     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال     

١٦     امليم وكرس الفاءفتح     
١٧    تشديد الزاي    



 

 ٦٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٧   إسكان اهلاء   

١٧     ًإثبات الياء وصال       

١٨    كرس السني    
١٨     تشديد الالم الثانية     
٢٢    ياءفتح ال    
٢٤   ًبالياء  وصال   
٣٣    إسكان الكاف    
٣٤    ضم الثاء وامليم    
٣٤   إسكان اهلاء   
٣٤       إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٣٥   إسكان اهلاء   
٣٦   ضم اهلاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية    
٣٧   إسكان اهلاء   
٣٨     فتح الياء     
٣٩    ًبالياء  وصال    
٣٩        إثبات األلف ومدها كمنفصل        

٤٠     فتح الياء    
٤٠   ًصالبالياء  و   
٤٢     ضم الثاء وامليم     
٤٢     إسكان اهلاء     



 

 ٦٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٢      فتح الياء     
٤٤   ضم القاف   

٥٥  كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦     إبدال الواو مهزة     

٥٩    الثانية وفتح الالم األوىلضم امليم     

٦٣    تسهيل اهلمزة σ  

٦٣     كرس اهلاء      

٦٤   ًبالياء  وصال    

٦٦    ًبالياء  وصال     

٦٧   إسكان الياء   

٦٩     لياءفتح ا     

٧٠   فتح الالم وتشديد النون   

٧٢   إسكان الياء   

٧٤   ألف بعد الزاي وختفيف الياء   

٧٤   ضم الكاف   

٧٥   إسكان الياء   

٧٦    ختفيف النون    

٧٧     دغام الذال يف التاءإ    

٨١      فتح الباء وتشديد الدال      

٨٥     مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة     



 

 ٦٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٨٧   ضم الكاف   

٨٨     حذف التنوين وضم اهلمزة     

٨٩    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٣   ضم السني   

٩٤ 
  

   
 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام  

  
٩٤   ضم السني   
٩٨    تنوين الكاف دون مهزة    

١٠٢   اءفتح الي   

١٠٢        تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠٤   كرس السني   
١٠٦     إبدال الواو مهزة    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢/٣        
 مع املدبعد األلف مفتوحة  ةمهززاد 

…   ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٧         
  مكسورةًإبدال اهلمزة الثانية واوا

 هاتسهيلأو 

        

 …       
٨     ضم العني     



 

 ٧٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠   فتح الياء   

١٨   ء فتح اليا   

١٩   
 كحفص وهو املقدم. ١:وجهان
 بالياء بدل اهلمزة. ٢  

٢٣    كرس النون    

٢٥   فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف   
٣٠    مع املدباهلمز بعد الياء    
٣٤   ضم الالم   
٣٦    هلمزةفتح ا   
٤١    مع املدباهلمز بعد الياء     

٤٥    فتح الياء   
٤٧     فتح الياء    
٤٩    مع املدباهلمز بعد الياء    
٥١   كرس الالم   
٥١    مع املدباهلمز بعد الياء    
٥٣    مع املدباهلمز بعد الياء    
٥٤    مع املدباهلمز بعد الياء    
٥٦    مع املدباهلمز بعد الياء    
٥٨     مع املدباهلمز بني الياءين      

٦٦   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 



 

 ٧١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٦٨    ضم اجليم     

٦٩     ضم العني     

٧٠    ضم الصاد     

٧٢    ضم اجليم     

٧٤    
ًإبدال اهلمزة ياء ساكنة وإدغامها بالياء 

 بعدها    

٧٧     تسهيل اهلمزة الثانية σ   

٩٠   بالياء بدل التاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠     فتح الياء     

١٠       فتح الياء     

١٢     فتح الياء     
١٢  فتح الواو وحذف التنوين  
١٤     فتح الياء    
١٤     فتح الياء    
١٨    سكان الياءإ      

٢٦     فتح الياء   
٣٩     فتح الياء    

٤١    فتح الياء    



 

 ٧٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٢    فتح الياء   
٥٣    وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   
٥٨  السنيكرس   
٦١     فتح الياء واحلاء     

٦٣   فتح النون مشددة   
٦٩    تشديد القاففتح الالم و    

٧١   ثم ألف ةسهلثم مهزة ماستفهام مهزة     σ 

٧٥    
 كرس اهلاء دون صلة . ١:وجهان
  بالصلة كحفص.٢  قدموهو امل  

٧٧    قطع ل البدمهز وصل كرس النون و 
 ويبتدئ هبا بالكرس 

   

٩٣    بالياء وصال ً    

٩٤    فتح الياء   
١١٢   إسكان اهلاء   

١١٩    كرس اهلمزة   
١٢٥     فتح الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤      ضم القاف وحذف األلف وسكون
 ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم    

٤   إسكان اهلاء   

٧  اء وبعدها ألفًإبدال النون ياء وفتح احل   



 

 ٧٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٤   إسكان الياء   
٢٥  ًإبدال النون ياء وفتح احلاء وبعدها ألف   

٢٩     فتح الياء     
٣٣   إسكان اهلاء   

٣٦    إبدال الواو مهزة     

٤١         ًضم الدال وصال         

٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …    
٤٧    ضم الالم    
٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    

٨٠     بالياء بدل التاء   

٨٩       
 زاد مهزة مفتوحة مع املد
 ً وتسهيل الثانية وصال     …   

٩٤   إسكان اهلاء   

٩٦   
   

 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام  
  

٩٩     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء    

١٠٤    
 ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها

 -عىل اإلفراد -      

١١٢  
ضم القاف وحذف األلف وإسكان 

 ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم   



 

 ٧٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥       
 ًإبدال  اهلمزة  الثانية واوا.١: وجهان

  تسهيلها.٢ مكسورة
     

 …    
١٧    حذف اهلمز     

٢٥    تنوين ضم    

٣٠   إسكان اهلاء    

٣١     فتح اخلاء وتشديد الطاء     

٤٠   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   

٤٠    ختفيف الدال    

٤٤      إدغام الذال يف التاء     

٤٥    إسكان اهلاء    

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٨    إسكان اهلاء    

٤٨     إدغام الذال يف التاء    

٥٢  مهز آخرة مع املد  
٥٨   إسكان اهلاء   

٥٩   فتح امليم   

٦٢   ًإبدال الياء تاء    

٦٤   إسكان اهلاء   



 

 ٧٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٦٥       إسقاط اهلمزة األوىل       

٦٦   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠    كرس السني   

٢١     فتح النون     

٢٧        إسقاط اهلمزة األوىل       

٢٧    رس الالمحذف التنوين وك    

٣٢     ضم النون     
٤٤      بني اهلمزة والواوتسهيل اهلمزة الثانية      

٥٠   ضم الراء   

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٥   كرس السني   

٦٧    التاء وكرس اجليمضم     

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 

٨٢    مهزة مكسورة عىل اإلخبار    

• 



 

 ٧٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٥    تشديد الذال    

٨٨   إسكان اهلاء   

٩٢     ضم امليم    

٩٩        إسقاط اهلمزة األوىل      
١٠٠     فتح الياء    

١١٠           إدغام الذال يف التاء          

١١٠     ضم السني     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١    تشديد الذال   

٦    
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

  تسهيلها.٢ )املقدموهو (مكسورة 
   

…    

٦    فتح العني    

٧      ختفيف النون وإدغامها يف الالم 
 وضم التاء    

٩    ضم التاء    

٩ 
  

  

   

 إسكان النون
 وكرس الضاد 

 وضم اهلاء

  

  

   

١١   كرس السني   

١٥    كرس السني    



 

 ٧٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٥   إسكان اهلاء   

٢١     يف املوضعني( إسكان الطاء(    

٢٧    كرس الباء    
٢٧       كرس الباء       

٢٧    تشديد الذال    
٢٩    ءكرس البا    

٣٣       تسهيل اهلمزة األوىل   •    

٣٤     فتح الياء     

٣٦  كرس الباء  

٣٩   كرس السني   

٤٥     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

 ها تسهيل.٢ )وهو املقدم(مكسورة 
     

…     

٤٦     فتح الياء     

٤٦       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

  تسهيلها.٢ )وهو املقدم(مكسورة 
     

 …    

٥٢     كرس القاف   

٥٧  كرس السني  

٦١     كرس الباء     

٦١    مرات٨(كرس الباء (   

٦١     كرس الباء     



 

 ٧٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥   إسكان اهلاء   

٨/٩   
    

 ً وصالضم التنوين   
    

١٧      بالنون بدل الياء     

١٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

١٧      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء      
١٩    بالياء بدل التاء    

٢٥   تشديد الشني   

٢٧    إدغام الذال يف التاء   

٣٠    ًفتح الياء وصال    

٣١  مهز آخرة مع املد  
٣٨   تنوين الدال   

٤٠       مفتوحة ًإبدال اهلمزة الثانية  ياء     

٤١    إبدال الواو مهزة    

٤٣    تسهيل اهلمزة σ  

٤٤   كرس السني  

٤٧   ٤٨، ومثلها آية إسكان اهلاء   

٤٨     بنون بدل الياء وضم الشني   



 

 ٧٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٥٣   ٥٤، ومثلها آية إسكان اهلاء   

٥٧       إسقاط اهلمزة األوىل     

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٧   ضم الياء وكرس التاء   

٦٩  بدون صلة  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤       مفتوحةًالثانية  ياءإبدال اهلمزة        

٩   إسكان اهلاء   

١٢   فتح الياء   

٢٩   إدغام الذال يف التاء  
٣٦    كرس اهلاء بدون صلة    

٤١  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  
٤٥   م  وتشديد القاففتح الال    

٤٩  هبمزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 

٥٢    كرس النون ومهزة وصل بدل القطع    

٥٢   فتح الياء   

٥٦    دون ألف  بعد احلاء   

٦٢   إسكان الياء   

٦٨   إسكان اهلاء   

٦٩     تسهيل اهلمزة الثانية  σ    



 

 ٨٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٧٥     تسهيل اهلمزة  σ  

٧٧   فتح الياء   

٧٨   إسكان اهلاء    

٨٠   إسكان اهلاء    

٨٦    فتح الياء    

١٠٤   إسكان اهلاء   

١١٥    
إثبات األلف ومدها .١:وجهان  ًوصال

  حذفها كحفص. ٢، كمنفصل  

١١٨   سكان الياءإ   

١٢٢   إسكان اهلاء   

١٣٥   فتح الياء   

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤٩    كرس الباء    

١٤٩    بال ألف بعد الفاء    

١٥٩   إسكان اهلاء   

١٧٥   إسكان اهلاء   

١٧٦   
 فتح الالم دون مهزة  وفتح التاء

 ًوابتداء ًوصال   

١٨٢      ضم القاف      

١٨٧   إسكان السني   

١٨٧       تسهيل اهلمزة األوىل   •   



 

 ٨١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٨٨    فتح الياء    

١٩١   إسكان اهلاء   

٢٠٥     تسهيل اهلمزة σ   

٢١٧    بالفاء بدل الواو    

٢٢٤    إسكان التاء وفتح الباء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧   فتح الياء   

٧    كرس الباء  دون تنوين    

١٦   إسكان اهلاء   

٢٠    إسكان الياء    
٢٢    ضم الكاف    

٢٥   بالياء بدل التاء   

٢٥    بالياء بدل التاء    

٢٨    بكرس اهلاء بدون الصلة    

٢٩       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها

 (وفتح ياء  ( 
      

 …      

٣٢     
     

 ًإبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة    
     

٣٦    بالياء وصال ً    



 

 ٨٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٨       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية  واوا        
٣٩      منفصلإثبات األلف ومدها ك      

٤٠      إثبات األلف ومدها كمنفصل      

٤٠     فتح الياء     

٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

٤٥     ًضم النون وصال     

٤٩   م  وفتح الالمضم املي   

٥١    كرس اهلمزة    

٥٢   كرس الباء   

٥٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٥٩  بالتاء بدل الياء  

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٢    تشديد الذال    
٦٣   بنون وضم الشني   

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٤    الثانية مع اإلدخالتسهيل اهلمزة   • 

٦٧    رباخمكسورة عىل اإلواحدة مهزة   

٦٧    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   



 

 ٨٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٧٨   إسكان اهلاء   

٨٠      ًتسهيل اهلمزة الثانية  وصال …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧   
وضم التاء ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

   ثم واو مدية

٨٨    كرس السني    

٨٨    إسكان اهلاء    

٨٩   كرس العني  دون تنوين    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥    تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٢     فتح الياء    

٢٧   فتح الياء   

٢٧     فتح الياء     

٢٩   
   

 فتح الياء فيهام  
    

٢٩   كرس اجليم   

٣٠    فتح الياء   

٣٢    فتح اهلاء      

٣٤    إسكان الياء   

٣٤   نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة    



 

 ٨٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٤    إسكان القاف    

٣٤    فتح الياء   

٣٧     فتح الياء    

٣٨     فتح الياء    

٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   
٤٨    فتح السني  وألف  بعدها  وكرس احلاء    

٥٧  بالتاء بدل الياء   

٦١   إسكان اهلاء    

٦١   ويبدأ هبا بالضمًإسكان اهلاء وصال ،   

٧٠   إسكان اهلاء   

٧١     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٧٢     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٧٨  فتح الياء   

٨٢   ضم اخلاء  وكرس السني   

٨٥  فتح الياء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥   إسكان اهلاء   

٢٥    إدغام الذال يف التاء   



 

 ٨٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٥    

    

 بالتنوين مع اإلقالب
 وفتح النون

   

   
٢٦    ياءفتح ال    
٢٧    مد الواو ومهز بعدها    

٢٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٣٣    السني الضم  كرسة إشامم > 
٣٨   تنوين الدال   
٤١   كرس الباء   

٤٢   اء بدل الياءبالت   

٤٢   إسكان اهلاء   

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٤   إسكان اهلاء   

٦٦       إسكان الالم       

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥   اءإسكان اهل   

١٠    ضم التاء    
٢٢     فتح الالم     

٢٧    مرات٣مكررة ( إسكان اهلاء (   

٣٥   إسكان اهلاء    



 

 ٨٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٩    بالتاء املضمومة وسكون الواو    

٥٠   
 زة وبعد الثاء حذف األلف بعد اهلم

 - عىل اإلفراد–  

٥٠   إسكان اهلاء   

٥٢      ًتسهيل اهلمزة الثانية  وصال …    

٥٤ 
   

    
  

 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة
ًوجها واحدا ً 

   

    

   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٧   بالتاء بدل الياء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦      ضم الذال      
٦    إبدال الواو مهزة    

٧    إسكان الذال    

٩   سكان اهلاءإ   

١٢     ًنون  وصالضم ال     
١٣   إسكان اهلاء   

١٣    كرس الياء    

١٤     ًضم النون وصال     



 

 ٨٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

١٦    كرس الياء    

١٦    ضم الالم    
١٧    كرس الياء    

١٨    ألف بعد الصاد وختفيف العني     

٢٢   إسكان اهلاء   

٢٣    ضم الياء وكرس الزاي     

٣٠   بالتاء بدل الياء   

 
 قالونية روا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥        تسهيل اهلمزة األوىل    •    
١٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 

١٠     مهزة مكسورة عىل اإلخبار    

٢٤    تسهيل اهلمزة الثانية   
٢٧        تسهيل اهلمزة الثانية  …      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   
٤     بحذف الياء   

٤    
فتح التاء  وتشديد  الظاء  وتشديد اهلاء  

 مفتوحة وحذف األلف   



 

 ٨٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤   إسكان اهلاء   

٦      
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا     

٧     
 ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء

 املشددة    

١٠     ًوقفا ووصالإثبات األلف ً    

١٣   فتح امليم األوىل   

١٣   مع املدمهزة بعد الياء    

١٣    كرس الباء    

١٤     مهزة قطع دون مد     
٢٠   كرس السني   
٢١   كرس اهلمزة   

٢٤    إسقاط اهلمزة األوىل     
٢٨   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   
٣٠   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   

٣٢   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   

٣٢      تسهيل اهلمزة األوىل   •  

٣٣   كرس الباء   

٣٤   كرس الباء   

٣٦  بالتاء  

٣٨   مهزة بعد الياء   



 

 ٨٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٤٠    كرس التاء    

٤٠     
 دودة ثم مهزة بدل الياءياء ساكنة مم

 املشددة    

٤٥     
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل
 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها

     
   …  

٥٠     
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل

 ًمزة الثانية واوا أو تسهيلهاثم إبدال اهل
     
   …  

٥٠    
 مثل حفص: ًوصال 

 )انظر األصول(، مهزة بعد الياء: ًوقفا
   

 

٥٠     
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل

 مفتوحةًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا     

٥٣  كرس الباء  

٥٣    
 مثل حفص : ًوصال

 مهزة بعد الياء: ًوقفا
   

  
٥٣   مع املد املتصلمهزة بعد الياء    

٥٥     تسهيل اهلمزة األوىل  •   

٥٥    
   

 إبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة   
   

٥٦   مع املد املتصلمهزة بعد الياء    

٥٩   
مهزة مع ) من املشددة(إبدال الياء الثانية 
  املتصلاملد  



 

 ٩٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٦     ًات األلف وصال ووقفاإثب ً    

٦٧     ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     

٦٨   اءببالثاء بدل ال  

 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣   ضم امليم   
٥    تنون كرس بدل تنوين الضم    

٩   إسكان السني   

٩       تسهيل اهلمزة األوىل   •   

١٤    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥   فتح السني  وألف بعدها  وكرس الكاف    

١٦    إسكان الكاف    

١٧   
ًإبدال النون ياء وفتح الزاي وبعدها ألف 

 بدل الياء   

١٧    ضم الراء    

٢٠   ختفيف شدة الدال   

٢٢   ًضم الالم وصال   

٢٣   إسكان اهلاء   



 

 ٩١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٢٦   إسكان اهلاء   

٣٩   إسكان اهلاء    

٣٩   إسكان اهلاء   

٤٠     بالنون بدل الياء     

٤٠   بالنون بدل الياء   

٤٠        تسهيل اهلمزة األوىل    •   
٤٧   إسكان اهلاء    

٤٧   إسكان اهلاء   

٥٠    فتح الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وحهان
  تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢ ،مكسورة

     
…     

٢   إسكان اهلاء   

١٥        
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا وهو املقدم

 أو تسهيلها
       

 …      

٢٦    إدغام الذال يف التاء   

٢٨       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة

 ا بني اهلمزة والياء أو تسهيله
       

…        
٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  



 

 ٩٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٠     عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد النون -     

٤٣    
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وحهان
 ة والياء تسهيلها بني اهلمز.٢ ،مكسورة

   

…    

٤٥      إسقاط اهلمزة األوىل       

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥   ضم الالم   
٨   إسكان اهلاء                  

٩   يف املوضعني(لسني ضم ا(    

١٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ 
١٩  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٢٣   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

٢٤     فتح الياء   

٢٥     فتح الياء   

٣٢    ختفيف  امليم    

٣٣      تشديد الياء وكرسها      

٣٩      ضم الراء     

٤١     واهلاءألف بعد الياء وكرس التاء     

٤٩   
 -مقدم-إسكان اخلاء  . ١وجهان 
 اختالس فتحة اخلاء.٢

  
 ?  



 

 ٩٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٥٢ 
    
     

 ًال سكت  عىل األلف  وصال
    
   

٥٥    سكان الغني            إ    

٦١ 
  
    

 ًضم النون  وصال
  

     

٦٨   
 فتح النون األوىل وإسكان النون الثانية

   الكاف خمففةوضم

٦٨   بالتاء بدل الياء   

٧٠   بالتاء بدل الياء    

٧٦    ضم الياء وكرس الزاي     

٧٨    إسكان اهلاء    

٧٩   إسكان اهلاء   

٨١   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦   ًكرس التاء  دون تنوين  وصال   
٨    إسكان السني  وختفيف امليم    

١٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
١٦     رمهزة مكسورة عىل اإلخبا    
١٧  إسكان الواو   



 

 ٩٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   

٥٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 

٥٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٥٣     مهزة مكسورة عىل اإلخبار    
٦٠   اءإسكان اهل   

٨٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

١٠٢     كرس الياء    

١٠٢   فتح الياء   

١٠٢   فتح الياء   

١٠٢     فتح الياء     

١٠٦   إسكان اهلاء   

١١٢    دودة ثم مهزياء مم   

١٢٦ 
  

  
  

 ضم اهلاء 
 ضم الباء
 ضم الباء

  
  
  

١٣٠     
مهزة مفتوحة بعدها ألف ثم الم 

    مكسورة مفصولة جيوز الوقف عليها

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٥   إسكان اهلاء   

١٥٥    تشديد الذال    



 

 ٩٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٨    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

١٣   
 فتح الالم  وحذف اهلمزة وفتح التاء

ًوصال وابتداء ً   

١٥    تسهيل اهلمزة األوىل  •  
٢٣    إسكان الياء    
٣٢    فتح الياء   

٣٥   فتح الياء    

٤١ ،
٤٢ 

  
   

 ًن وصالينوتالنون ضم 
  

   

٤٦   كرس التاء بدل التنوين   

٥٧    ختفيف السني    

٦٣     ضم السني     

٦٩   إسكان الياء   
٧٨    فتح الياء    
٨٤   فتح القاف   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٩   ختفيف امليم   



 

 ٩٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١     فتح الياء   

١٣     فتح الياء   

٢٢   إسكان اهلاء    

٣٨     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٤     بدون مد الواو وختفيف النون وفتح الياء    

٦٩     
ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء 

 املشددة    

٧٠   إسكان اهلاء   

٧١    تشديد التاء    

٧٣     تشديد التاء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥      إدغام الذال يف التاء     

٦    ألف بعد امليم عىل اجلمع     
٢٠   بالتاء بدل الياء   

٢٦    فتح الياء   

٢٦     فتح الواو دون مهزة قبلها   
٣٠     فتح الياء   

٣٢   ح الياء  فت   



 

 ٩٧ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٣٦      فتح الياء    

٣٧    ضم العني    

٣٧   فتح الصاد   

٣٨    ًبالياء الساكنة وصال     

٤٠   إسكان اهلاء   

٤١      فتح الياء     

٤٢    مدها كمنفصلإثبات األلف و    

٤٤     فتح الياء    

٥٨    بالياء بدل التاء    

٧٨     إسقاط اهلمزة األوىل      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٩    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  

١١    إسكان اهلاء    

١٦    إسكان احلاء    
١٩   بنون مفتوحة وضم الشني    

١٩    فتح اهلمزة     

٢١   إسكان اهلاء   

٢٨       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا      

٤٤      إدخال ألف بني اهلمزتني   σ 



 

 ٩٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٤   إسكان اهلاء   

٥٠    
 -مقدم–فتح الياء . ١وجهان

 إسكاهنا. ٢    

٥٢     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

 
 قالونرواية  ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية

٤   إسكان اهلاء   

٥   بالياء بدل التاء   
٩  ) يف املوضعني( إسكان اهلاء )ًمعا(   

١١   إسكان اهلاء   

١٩   إسكان اهلاء   

٢٠    كرس اهلاء دون صلة    

٢٢    اهلاءإسكان   

٢٥   إسكان اهلاء   

٢٥   ًإبدال التاء ياء    

٢٧      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢
     

 …    

٢٨   يف املوضعني(إسكان اهلاء(   

٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠    حذف الفاء    



 

 ٩٩ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

٣٢   ًبالياء وصال  

٣٣   عىل اجلمع-ألف بعد الياء -   

٣٥    ضم امليم    

٤٩      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢
     

  …    

٥١     ضم الالم     
٥١   إسكان الياء   

٥١       
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢
     

     …  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥   كرس اهلمزة   

٦  إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل  
٧  إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل  

١٠   كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها   

١٧   إسكان اهلاء   

١٨   
كان النون مع اإلخفاء فتح الياء وإس

 وختفيف الشني   

١٨   إسكان اهلاء   

١٩    
بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح 

  الدال



 

 ١٠٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٩   

زاد مهزة مع تسهيل اهلمزة الثانية نحو 
 .١:الضم وأسكن الشني، ثم وجهان

  دون إدخال.٢اإلدخال وهو مقدم، 

• 
• 

٢٤    فعل أمر -بضم القاف وحذف األلف     

٣٣    كرس الباء    

٣٤     كرس الباء     

٣٥    ختفيف امليم    

٣٦   إسكان اهلاء    

٣٧     كرس السني     

٣٨      عىل التثنية -ًزاد ألفا بعد اهلمزة -     

٥١    فتح الياء    

٥٣    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     

٥٧  ضم الصاد  

٥٨    تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٦٨    ًوصال ووقفاساكنة  الياء إثبات ً    
٨٠    كرس السني    

٨١    إثبات األلف ومدها كمنفصل    

٨٤        تسهيل اهلمزة األوىل    •    
٨٤  ) يف املوضعني(إسكان اهلاء )ًمعا(   

٨٨   لالم وضم اهلاءفتح ا    

٨٩    بالتاء بدل الياء    



 

 ١٠١ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧  ضم الباء  
١٩    فتح الياء   
٢٣   مهزة وصل بدل القطع    

٤٥     ًدال الياء تاءإب     

٤٧     ضم  التاء     
٥١    ضم امليم األوىل    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٩      إبدال الواو مهزة      

١١    تنوين كرس بدل تنوين الضم    

١٦    مد الواو ومهز بعدها    

٢١   تنوين ضم   

٢٣     تسهيل اهلمزة الثانية σ   

٢٣    تشديد الذال    
٣٥     إدغام الذال يف التاء    

٣٥     إبدال الواو مهزة     

٣٧   إسكان اهلاء   



 

 ١٠٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٨   إسكان اهلاء   

٩    
ًإثبات األلف وصال ومدها . ١وجهان 

 حذفها كحفص. ٢كمنفصل     

١٠     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

١٢    بالتاء بدل الياء    

١٥      دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني
 دون ألف بعدها  

١٥     )يف املوضعني(  فتح الكاف )ًمعا(     

١٦      ةًإبدال النون ياء مضموم      

١٦    ضم النون    

١٦       ًإبدال النون ياء مضمومة       

١٧      فتح الياء     

١٩      بالنون بدل الياء      

٢١    فتح الياء   

٢٣      الياء فتح     

٢٥   تاء مفتوحة بدل الياء   

٢٥    فتح النون     

٣٢     
    

• تسهيل اهلمزة األوىل    
    



 

 ١٠٣ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

× 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   إسكان اهلاء   

٤    فتح القاف  والتاء وألف  بينهام    
١٨       إسقاط اهلمزة األوىل       
٢٢   كرس السني  
٢٦    مهزة  مفتوحة    

٣٨    تسهيل اهلمزة † 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    مع ترقيق الم لفظ اجلاللة (كرس اهلاء(      
١٠     بالنون بدل الياء     

١٧    بالنون بدل الياء    
١٧   دل الياءبالنون ب   

٢٤   إسكان اهلاء   

٢٩     أو التقليل وهو املقدمبالفتح  ⁄   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   
٩        تسهيل اهلمزة الثانية  …     

١٢    تشديد الياء وكرسها    



 

 ١٠٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 

٣٠   ًإبدال النون ياء   

٣٣+
٣٤       وصالنون التنوينضم ً     

٤٠    كرس اهلمزة     
٤١     ًبالياء  وصال     

٤٤   تشديد الشني   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤٠   إسكان اهلاء   

٤٩    تشديد الذال   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢١        
 ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

  -عىل اجلمع-      

٢٨    فتح اهلمزة    

٣٧       وجه واحد فقط  بالصاد       

٤٥   فتح الياء   



 

 ١٠٥ جلرس املأمون إىل رواية قالونا

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧   إسكان اهلاء   

١٩     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٣٠   إسكان اهلاء   

٣٣     تسهيل اهلمزة الثانية σ   

٣٥   إسكان اهلاء    

٥٠     

نقل حركة اهلمزة إىل الالم ومهز الواو 
  ثالثة أوجهبتداء، ويف االساكنة

 )انظر األصول(
   (! 

٥١   لدالتنوين ا   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٨  بالياء وصال ً  
٢٥     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٤١      إسقاط اهلمزة األوىل    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٢    ضم الياء وفتح الراء    



 

 ١٠٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   فتح الزاي   
٤٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   
٤٧     عىل اإلخبار مكسورةمهزة     
٤٨  إسكان الواو  

٥٨     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٥٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٦٢    تشديد الذال   

٦٣     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٦٤   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

٦٨     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٦٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

٧١     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٧٢   مزة الثانية مع اإلدخالتسهيل اهل σ 

٩٥   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   



 

 ١٠٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣   إسكان اهلاء   

٤   إسكان اهلاء   

٦   إسكان اهلاء   

١١    ضم الفاء    
١٤      إسقاط اهلمزة األوىل     
٢٤        بدون )(        
٢٦     ومهز بعدهامد الواو    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢    
فتح الياء  وتشديد الظاء دون ألف وفتح 

 اهلاء مشددة   

٢    بحذف الياء   

٣    
لف وفتح فتح الياء  وتشديد الظاء دون أ

 اهلاء مشددة   

١٠     ضم الياء وكرس الزاي     

١١     إسكان اجليم دون ألف     

١٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

١٨   كرس السني   

٢١     ياءفتح ال     



 

 ١٠٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢    كرس الباء    
١٤   كرس السني   
١٦       فتح الياء   
٢٤   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    َإثبات األلف وصال ومدها كمنفصل    

٣   ضم الياء وفتح الصاد   
٤   كرس اهلمزة   
٤        واإبدال اهلمزة الثانية وا        
٦   كرس اهلمزة   

١٢     
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل
 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها

    
   …  

 
 قالونرواية  نالبيـــــــــــــــــــــا رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٦     بالفتح أو التقليل ⁄    



 

 ١٠٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦    فتح الياء   
٧   إسكان اهلاء   

٨   ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال   

٨   فتح الراء وضم اهلاء    

١٤  
تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ 

  )هللا ( اجلاللة بالالم املكسورة     

١٤   فتح الياء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   إسكان اهلاء   

٥     لبالفتح أو التقلي ⁄   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    كرس السني    

٥   ختفيف الواو األوىل   

١١        إسقاط اهلمزة األوىل       

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف اآلية
١   إسكان اهلاء   

٩   بالنون بدل الياء   



 

 ١١٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٩    بالنون بدل الياء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
 الياء الثانية مهزة مع املد املتصلإبدال 

 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
    
   …  

١   كرس الباء   
٣   إسكان اهلاء    

٣    تنوين الغني    
٣   فتح الراء وضم اهلاء   
٤     يف املوضعني( بحذف الياء(   
٨     ضم الكاف    
١١       فتح الياء       
١١    بالنون بدل الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الثانية مهزة مع املد املتصلإبدال الياء    

٢   إسكان اهلاء   

٣      
 إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل
 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها

     

    …  



 

 ١١١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤     تشديد الظاء      

٥     فتح الباء وتشديد الدال     

٨   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   

٩   إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل   

١٢     كرس الكاف  وفتح الياء  وألف بعدها      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٤   إسكان اهلاء   

٧    إسكان اهلاء    

١٤   إسكان اهلاء   

١٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

١٦        إبدال الثانية  ياء  مفتوحة      

١٧        إبدال الثانية  ياء  مفتوحة      

٢٧    إشامم كرس السني الضم + 

٢٨     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٣٠     يةتسهيل اهلمزة الثان  σ  



 

 ١١٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء   

٢٢       ًً ًضم النون وصال     
٣٢      فتح الباء وتشديد الدال     
٤٨   إسكان اهلاء   

٤٩   إسكان اهلاء   
٥١      فتح الياء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢    إسكان الذال    

١٦   إسكان اهلاء   

٢١   إسكان اهلاء    

٤٢     ذالشدد ال    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  ًإبدال اهلمزة ألفا   

١١   فتح امليم    

١٦  تنوين ضم    



 

 ١١٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٣   باإلفراد -حذف األلف الثانية-      

٤٣  فتح النون  وإسكان الصاد    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ًً ًضم النون  وصال   
٦   ًً ًفتح الياء وصال  
٩   ًً ًفتح الياء  وصال  

٢٣   ضم الواو   

٢٨  إسكان الياء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      كرس اهلمزة      

٤     كرس اهلمزة      

٥      كرس اهلمز      

٦      هلمزةكرس ا      

٧     كرس اهلمزة     

٨      
َّوإنا (كرس اهلمز  ِ  ) ١٤( حتى آية )َ

  ) مرات٧تكررت (      

١٦   يف املصحف املدينًالنون مفصولة رسام    
١٧   بدل الياءبالنون    



 

 ١١٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٩     مهزة مكسورة      

٢٠    فتح القاف  وبعدها ألف  وفتح الالم   
٢٥     ًً ًفتح الياء وصال    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ًً ًضم الواو وصال   
٢٠    كرس الفاء واهلاء    
٢٠     كرس الثاء واهلاء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥  كرس الراء      

٥٠   فتح الفاء    

٥٦   بالتاء بدل الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  كرس السني  
٧   فتح الراء   

٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء    

٣٦  كرس السني  



 

 ١١٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٧  ًل الياء تاءإبدا     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًوصال بتنوين الفتح مع اإلدغام  

١٥   ًوصال ً ً بتنوين الفتح مع اإلخفاء  

١٦   دغامًوصال بتنوين الفتح مع اإل  

٢١     إسكان الياء وكرس اهلاء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦  ضم الذال     

٢٣     تشديد الدال     

٣٣   مع  عىل اجل-ًزاد ألفا بعد الالم-     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩  تشديد كرس التاء  

٢٥      ختفيف السني     

٣٧  ضم آخرها  

٣٧  ضم النون  



 

 ١١٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
١١  مهزة مكسورة   
١٦    فتح الواو دون تنوين  

١٨  تشديد الزاي  

٢٧   الثانية مع اإلدخالتسهيل اهلمزة σ 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ضم العني    
٦   تشديد الصاد   
٩   إسكان اهلاء   

٢٢     إسقاط اهلمزة األوىل   
٢٥    كرس اهلمزة    

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  تشديد الدال  



 

 ١١٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤    مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء     

٣١  ًزاد ألفا بعد الفاء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢  ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤   إسكان اهلاء   

٢٢  تنوين ضم  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ختفيف امليم  

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١  ضم التاء  



 

 ١١٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١  تنوين ضم  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ً ً ًبالياء وصال  
١٥  فتح الياء  

١٥    ً ً بالياء  وصال ً  

١٦  فتح الياء  

١٦    ً ً بالياء  وصال ً  

١٨   ضم احلاء  دون  ألف  

 
 قالونرواية  ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٥    كرس السني  
٧   كرس السني  
٢٠   مديةًإبدال اهلمزة واوا    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥  بالفاء بدل الواو  

 
 



 

 ١١٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    تسهيل اهلمزة الثانية σ 
١١   يل اهلمزة الثانيةتسه σ 
١٣    تسهيل اهلمزة الثانية σ  

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة     
٧    ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة      



 

 ١٢٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء   

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  كرس السني  
٨   موصدةًإبدال اهلمزة واوا    

 
 



 

 ١٢١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    تسهيل اهلمزة الثانية σ  

 
 

 

 
 

 
 

 قالونرواية  ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
٤   ًً ًضم التاء  وصال  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   إبدال الواو مهزة   



 

 ١٢٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 



 

 
 قرص فقط  توسط قرص أو :  املد املنفصل.١
حركات٣فويق القرص    حركات٤التوسط :  املد املتصل ٢ 

                                          
نثـري والعـذب النمـري ، الدر ال٢٠٧ ص  البن اجلزري، حتبري التيسري٣٠ ص للداينانظر التيسري )١(

 .٤١الرسالة الغراء للنحاس ص، ٣٠٩عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي ص ل
ًوأطـوهلم مـدا يف الـرضبني مجيعـا  :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )٢( ورش - املتـصل واملنفـصل -ً

راق ومحزة ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنـام أبـو عمـرو مـن طريـق أهـل العـ
 :يف الرسـالة الغـراءشـيخنا النحـاس قال .فجعلها أربع مراتب .وقالون من طريق أيب نشيط اهـ

 حركات ، الكسائي و ابن عـامر ٥ حركات ، وعاصم ٦املتصل يمد عند ورش ومحزه :  ٤١ص 
 . حركات ٣ حركات، وأبو عمرو وقالون وابن كثري ويعقوب وأبو جعفر ٤وخلف

 :ا عن الداين يف التيسري وهيوهناك عدة كلامت اختلف فيه
، والتحبـري ص ١٩انظـر التيـسري ص  فيها عن قالون ، واختلف:قال الداين ،صلة ميم اجلمع.١

اعلم أن قالون كان خيري يف ضم ميم اجلمـع وإسـكاهنا،واخرب أنـه قـرأ : ، وقال يف املفردات١٨٧
ثـم ١٦٩ري رشح التيـسري ص عىل فارس بضم امليم وقرأ عىل أيب احلسن بإسكاهنا، انظر الدر النث

ابـن  وقـال قال وقد خصو اإلسكان من طريق أيب نشيط وخـصوا الـضم مـن طريـق احللـواين،
وبالصلة قرأ الداين عىل أيب الفتح فارس بن أمحد من قراءته عـىل :٢١٤ ص ١اجلزري يف النرش ج

 .لصلةونأخذ لقالون با:١٧ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف  عبد الباقي من الطريقني،
﴿ :اهلمزتان من كلمتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو.٢      ﴾  

 .اإلبدال وهو املقدم والتسهيل: يف الشاطبية وجهان
ًتسهل عىل وجهني تبدل واوا مكسورة عىل حركة ما قبلها وجتعـل :٣٤وقال الدين يف التيسريص 

ل مذهب القراء وهـو آثـر والثـاين مـذهب النحـويني وهـو بني اهلمزة والياء عىل حركتها واألو
اختلف أئمتنا فيه فذهب بعضهم إىل أهنا تبـدل :٣٠١ ص ١ابن اجلزري يف النرش ج وقال أقيس،

ًواوا خالصة مكسورة وهومذهب مجهور القراء من أئمة األمصار قديام، قـال الـداين يف جامعـه  ً
أهنا جتعل بني اهلمزة والياء وهو مـذهب أئمـة وذهب بعضهم إىل  وهذا مذهب أكثر أهل األداء،

والوجهـان يف  قرأ الداين عىل أيب الفتح عن عبد البـاقي،ًالنحو ومذهب مجهور القراء حديثا وبه 
= 

 ١٢٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون



 

                                          
وطريق التيسري عن أيب الفتح عن عبـد  :٣٥ّالرسالة الغراء صالنحاس يف التيسري ، قال شيخنا =

 .الباقي لذا نأخذ لقالون بالتسهيل
٣. ﴿     ﴾]اإلبدال وهو املقدم والتسهيل: ، يف الشاطبية وجهان]٥٣:يوسف.  

ًإبدال اهلمزة األوىل واوا وإدغامها مع الواو التي قبلها بـال مـد  :١٢٨وقال الداين يف التيسري ص 
 ،وهذا هو املختار رواية مع صحته يف القياس:٢٩٧ ص ١ابن اجلزري يف النرش ج وقال ، ًوصال ً

لذلك فاإلدغام هو الذي نص عليه يف التيـسري ومل يـذكر :٣٣ّالرسالة الغراء صحاس يف النقال 
 .غريه 
١٠.﴿   ،  ﴾]باحلذف وهـو املقـدم واثبـات : ًيف الشاطبية وجهان وصال ،]١٨٦:البقرة
رش  ابن اجلزري يف الن وقالًأثبتهام وصال ورش وأبو عمرو ،:٨٦قال الداين يف التيسري ص و.الياء

واختلف فيهام عن قالون فقطع له مجهور املغاربة باحلذف وهو الذي يف التيـسري، : ١٣٨ ص ٢ج
 .ىل حذف الياء فيهامعفالعمل :٦٢ّقال النحاس يف الرسالة الغراء ص

٣. ﴿    ﴾،الفتح وهو املقدم والتقليل: يف الشاطبية وجهان  حيث وقعت. 
، وذكـر ٨٦انظر التيسري ص  لفظني وقرأت لقالون بالفتح كذلك،قرأت لنافع بني ال:    وقال الداين 

يف املفردات أنه قرأ بالفتح عىل شيخه أيب الفتح وقرأ بني اللفظـني أليب احلـسن، انظـر الـدر ص 
وبالفتح قرأ عىل أيب الفتح عن عبـد البـاقي مـن :٤٦ ص ٢ابن اجلزري يف النرش ج وقال ، ٦٣١

 .وذكره غريه خروج عن طريقهطريق أيب نشيط وهي طريق التيسري 
﴿باب  .٢      ﴾ : اإلبدال وهو املقدم والتسهيل: يف الشاطبية وجهان. 

وقال ابـن  ،١٢٢قدم الداين التسهيل، وانظر التيسري ص :٣٣ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف      و
اختلفوا يف كيفيـة وامجعوا عىل تليني مهزة الوصل وعدم حذفها و:٢٩٣ ص١ج اجلزري يف النرش

ًذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قول أكثر النحويني، وقال آخرون تسهل بني 
 .والوجهان جيدان: بني ، وقال الداين يف اجلامع

٩.﴿       ﴾]اإلدغام وهو املقدم واإلظهار: يف الشاطبية وجهان ،]١٧٦:األعراف. 
 :١١ ص ٢ابـن اجلـزري يف النـرش ج وقـال قالون بخالف عنـه،:٤٤تيسري ص       وقال الداين يف ال

واختلف عن قالون فقرأ الداين باإلدغام عىل أيب احلسن من مجيع طرقه وعىل أيب الفتح من قراءته 
عىل السامري وهذان الوجهان يف التيسري، وباإلظهار قرأ الداين عىل أيب الفتح عن عبـد البـاقي، 

نأخـذ  وطريق التيسري عن أيب الفتح عن عبد البـاقي لـذا:٤٤ّسالة الغراء صالرالنحاس يف قال 
 .لقالون باإلظهار

= 

 ١٢٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون



 

                                          
٨.﴿       ﴾]اإلدغام وهو املقدم واإلظهار: يف الشاطبية وجهان ،]٤٢:هود. 

 ص ٢ابــن اجلــزري يف النــرش ج وقــال قــالون بخــالف عنــه،:٤٥       وقــال الــداين يف التيــسري ص
الون فقرأ الداين باإلدغام عىل أيب احلـسن ، وباإلظهـار قـرأ الـداين عـىل أيب واختلف عن ق:١٠

الفتح واألكثرون عىل ختصيص اإلدغام بطريق أيب نشيط واإلظهار بطريق احللواين والوجهان يف 
وطريق التيسري عن أيب الفتح عـن عبـد البـاقي  :٤٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف التيسري ، قال 
 .ن باإلظهارلذا نأخذ لقالو

١.﴿    ﴾]الروم وهو املقدم واإلشامم: يف الشاطبية وجهان :]١١:يوسف. 
فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غريه ، وقال الـداين :٢٢ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف        و

ص وهو الذي أختـاره وبـه أقـول، ،وانظـر رشحـه الـدر النثـري للاملقـي : ١٢٧ص  يف التيسري
وأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم : ٢٣٨ ص١ج ،وقال ابن اجلزري يف النرش٦٥٠

ًجيعلها روما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام أرصح يف اتبـاع  ً
 .الرسم  

١١.﴿  ﴾]والباقون  ياءروى احللواين عن قالون بال:١٤٨قال الداين يف التيسري ص  ،]١٩:مريم
عن قالون هي من طريق احللـواين ) ليهب(رواية :٧٢ّالرسالة الغراء صالنحاس يف باهلمز، قال 

 .وحده، وطريق التيسري من قراءة الداين عىل أيب الفتح من طريق أيب نشيط هي اهلمز كاجلامعة
٧.﴿    ﴾]دون صلة وهو املقدم والصلة: يف الشاطبية وجهان ،]٧٥:طه . 
ابـن اجلـزري يف  وقـال ،)الـصلة و القـرص(قالون بخالف عنـه:١٥٢  وقال الداين يف التيسري ص     

أطلق اخلالف يف التيسري وقد قرأ الدين بالقرص عىل ايب احلسن وقرأ بالصلة : ٢٤٣ ص ١النرش ج
ًنأخذ بالصلة وجها واحدا: ٢٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف عىل أيب الفتح، قال  ً  . 

٥.﴿   ﴾]وذهب سـائر أهـل األداء إىل ...: ٧٧ ص٢النرش  ج ، قال ابن اجلزري يف]٦٣:الشعراء
التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جامع البيان والوجهان 
صحيحان إال أن النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكر الـداين يف 

مـن أجـل حـرف االسـتعالء ثـم قـال ) فـرق( واجلامع أن من الناس من يفخم راء غري التيسري
 .واملأخوذ به الرتقيق ألن حرف االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس

٥. ﴿   ﴾]اثبات الياء وهو املقدم واحلذف : ًيف الشاطبية وقفا وجهان] ٣٦:النمل. 
 ص ٢ًبات الياء أو حذفها وقفا، وقال ابن اجلزري يف النـرش جإث:١٧٠        وقال الدين يف التيسريص 

 .قال الداين يف املفردات يقف عليها بالياء ثابتة :١٤١
= 

 ١٢٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون



 

 ١٢٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

                                          
٦. ﴿   ﴾و﴿   ﴾] من طريق الشاطبية بدون ياء زائدة وجهـا واحـدا ،]٣٢ ،١٥:غافر ً ً

ًوصال ووقفا  .١٦٢، الوايف للقايض ص ١٨٣املزهر ص انظر .ً
، والتحبـري ص ٦٩انظـر التيـسري ص  واختلف عن قالون فـيهام،:قال الداين  : التيسريمن طريق

وانفرد أبو :١٤٣ ص ٢ابن اجلزري يف النرش ج وقال ،٦١٧، والدر النثري رشح التيسري ص ٢٧٧
الفتح فارس بن أمحد من قراءته عىل عبد البـاقي عـن أصـحابه عـن قـالون بـالوجهني احلـذف 

بعه يف ذلك الداين، وقد خالف عبد الباقي يف هذين سـائر النـاس، قـال واإلثبات يف الوقف، وت
ًنأخذ باحلذف يف املوضعني وصال ووقفا: ٦٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف  ً . 

١٢. ﴿   • ﴾]قـالون مـن روايـة أيب نـشيط :١٩٦قال الـداين يف التيـسري ص  ،]١٩:الزخرف
واختلـف عـن قـالون فقـرأ  :٢٩٢ ص ١يف النرش جابن اجلزري  وقال ًيدخل الفا بخالف عنه ،

الداين باملد عىل أيب الفتح وبالقرص قرأ الداين عىل أيب احلسن وهذان الوجهـان عـن أيب نـشيط يف 
 .ًلذلك فاإلدخال مقدم أداء :٣٢ّالرسالة الغراء صالنحاس يف التيسري، قال 

﴿ : كـــام اختلـــف يف الكلـــامت التاليـــة.١٣    ﴾]٥٨:النـــساء [و]٢٧١:البقـــرة[ ،﴿   ﴾ 
﴿، ]١٥٤:النساء[   ﴾]٣٥:يونس[،﴿    ﴾]٤٩:يس[ قال يف الشاطبية: 

ـون فـتح كـــام شـــفا َنعام معا يف النُّ َ ًَ ََ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ
  

 

َوإخفاء كرس العني صــيغ بــه حــال َُ َ َِ ِ َِ ِْ ِ ْ ْْ َ ِ ِ
  

 

ًفذكر وجها واحدا وهو اختالس كرسة العني،ومل يذكر ا ابـن قـال السـكان مـع انـه يف التيـسري، ً
ذكــر يف التيــسري وجهــني االخــتالس كــام يف الــشاطبية ، :١٦٧ص رساج القــارئ  يفالقاصــح

، رشح ١٧٧ ص٢ج النـرش ،٢١٦املزهـر واإلسكان وجعله النص ومل يذكر الشاطبي اإلسكان، 
يف الفـرش ،وقد ذكرت هذا الفرق هنا مع أين ذكرت الوجهني ٢٢٢ ص٢لنويري جلطيبة النرش 

 .ألن بعض العلامء مل يقرأ يف الشاطبية إال باالختالس
سكان العني وهو آثر وبه ورد النص وهـو إاخفاءكرسة العني وهو أقيس وجيوز :قال يف التيسريو

، الدر النثري والعذب النمري عبد الواحد بـن ٣١٤، حتبري التيسري ص ٨٤انظر التيسري ص . املقدم
ً، املقـدم أداء ابـن ٢٢٢ ص٢، رشح طيبة النرش النـويري ج٦٣٠قي ص حممد بن أيب السداد املال

 رشاح الـشاطبية الوجهـان كـون التيـسري أصـل الـشاطبية معظـموقد ذكـر  ،١٩٦يالوشة ص 
، البـدور ١٨٧، الوايف يف رشح الشاطبية القايض ص ١٧٠خمترص بلوغ األمنية الضباع ص :انظر

 .وغريها ٦٨الزاهرة ص 



 

 ١٢٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 من ًان كثريإلذا ف ،سالمي املشهورة يف معظم العامل اإل هين طريق الشاطبيةإ

ن الشاطبي رمحه اهللا قد اختار يف أ علم ون،لطرقيعرف غريها من ا طلبة العلم ال
 من القراءات روايةكل  لً واحداًطريقا) ماين ووجه التهاين حرز األ( منظومته 
  هاجلزري يف كتاب ابن  مجعقد و،خرىأ ً من العلامء طرقاهغري  بينام اختارالسبع
مـع  ،ت مـن كتـب القـراءاًثامنية ومخسني كتابا)  يف القراءات العرش النرش( 

ن هذا الكتاب شمل القراء العـرش بـرواهتم العـرشين بطـرقهم التـي أمالحظة 
 .ًا طريق٩٨٠بلغت 

 : طريقني رئيسنيرواية قالونوقد اختار ابن اجلزري ل
 :قان يطر وعنه  حممد بن هارون الربعي املعروف بأيب نشيططريق :األول

 . أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويان-أ
 . يد بن احلسن القزاز عيل بن سع-ب

 :وعنه طريقانأمحد بن يزيد احللواين،  :الثاين 
 . احلسن بن العباس بن أيب مهران- أ
 . جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي-ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١نرش للنويري جرشح طيبة الانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع ـــــــني وإال أرب ـــــــاثنني يف اثن   ب

 

ـــــــرشنا   حيقـــــــق   أصـــــــحها  يف  ن
ــــع ــــق جتم ــــف طري ــــا أل ــــي زه   فه

 
 

 .١١٩ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .٨٨ ص١ النرش البن اجلزري ج ًفهذه ثالث وثامنون طريقا لقالون،: قال ابن اجلزري)٣(



  














أبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين 

)
٤٩

 (
طريقا
ً 

أبو جعفر حممد بن هارون الربعي أيب نشيط
)

٣٤
 (

طريقا
 ً 

أبو احلسني أمحد بن عثامن بن 
جعفر بن بويان 

)
٢٣

 (
طريقا
ً 

أبو احلسن  عيل بن سعيد 
 

احلسن القزاز 
)

١١
 (

طريقا
ً 

أبو عيل احلسن بن العباس بن
 

أيب 
مهر

ان اجلامل  
)

٤٥
 (

طريقا
ً 

جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي
 

                          
)٤(

طرق
 

- 
ابن شنبوذ

 

- 
ابن جماهد

 

- 
النقاش

 

- 
أبو بكر احلنفي

 

- 
ابن مهران

 

أبو بكر أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعت العنزي
  

أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد
 

أبو الفرج النهراوي
 

)٣
 (

طرق
 

أبو بكر أمحد بن 
حممد الشامي 
 



 

 ١٢٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 : عدة كتب وهي منقالون اختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق رواية 
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ١
لإلمام أيب حممد القاسم بن فـريه  ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢

 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 
 .) ه ٣٢٤ت (أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي  – كتاب السبعة .٣
 .) ه ٣٨١ت  (د بن احلسني بن مهران األصبهاينأليب بكر أمح – ب الغايةكتا .٤
 أليب احلسن طاهر بـن عبـد املـنعم  بـن غلبـون :التذكرة يف القراءات الثامن .٥

 .) ه٣٩٩:ت(
 .) ه ٤١٥ ت( حممد بن سفيان القريواين املالكياهللا  أليب عبد  – كتاب اهلادي .٦
 .) ه ٤٢٠ت (د اجلبار بن أمحد الطرسويس  أليب القاسم عب– كتاب املجتبى. ٧
 .) ه ٤٢٩ ت (بن لب الطلمنكي  أليب عمر أمحد بن عبد اهللا – كتاب الروضة.٨
 .) ه ٤٣٧ت(أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس القريواين  –كتاب التبرصة.٩

): القراءات العرش وقراءة األعمـش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة  .١٠
 .) ه٤٣٨ :ت(سن بن حممد البغدادي املالكي أليب عيل احل

 .) ه ٤٤٠ت (أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي  – كتاب اهلداية .١١
 .) ه ٤٤٦ت ( أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن القرطبي – القاصد.١٢
أليب احلسن عيل بن حممـد بـن  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.١٣

 .) ه٤٥٠ :ت( البغدادي عيل بن فارس اخلياط
بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.١٤

 .) ه٤٦٥:ت(عيل بن جبارة اهلذيل املغريب 



 

 ١٣٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 .) ه ٤٧٦ ت( حممد بن رشيح الرعيني اإلشبييلأليب عبد اهللا– كتاب الكايف .١٥

 بـد الكـريم الطـربي أليب معـرش ع– يف القراءات الـثامن كتاب التلخيص .١٦
 .) ه ٤٧٨ت (الشافعي 

 .) ه ٤٨٠ت ( أليب إسامعيل موسى بن احلسني املعدل- كتاب الروضة .١٧
 أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن سـوار البغـدادي :املستنري يف القراءات العرش.١٨

 .) ه٤٩٦:ت(

أليب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين  :تلخــيص العبــارات. ١٩
 .) ه٥١٤:ت(

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ٢٠
 . ) ه٥١٦ :ت(بن عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

 .) ه٥٢١: ت(يس ِالنَ أليب العز حممد بن احلسني الق:اإلرشاد يف العرش.٢١

 . واسطيار القالنيس الَْدنُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.٢٢

املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابـن حميـصن واألعمـش واختيـار خلـف .٢٣
 . أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي:واليزيدي

 .) ه٥٤١:ت(  لعبد اهللا بن عيل سبط اخلياط:الكفاية يف القراءات الست.٢٤

بن ا الكرم املبارك بن احلسن  أليب:املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢٥
 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العالء احلـسن بـن أمحـد العطـار :غاية االختصار يف القراءات العرش.٢٦
 . ) ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 

 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  -اإلعالن.٢٧
 .ًا يف اجلدول التايل مبينقالونواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق 



  











أبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين

 
أبو جعفر حممد بن هارون الربعي أيب نشيط
  

 أمحد بن عثامن بن بويان 
 

  عيل بن سعيد 
بن 

احلسن القزاز 
 

 احلسن بن العباس بن أيب مهران   
 

جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي
         

      
 

أبو بكر أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعت 
  

- 
الشاطبية        

- 
املصباح 

 
- 

التيسري               
- 

اهلداية
 

- 
الكايف               

-
الكامل

 

- 
التجريد        

- 
روضة املالكي

 

- 
املبهج        
 -

غاية ابن مهران
 

- 
املس

تنري
 

       
-

الكفاية الكربى
 

- 
الغاية أليب العالء

 

- 
ص  أيب معرش

تلخي
 

- 
الشاطبية            

-
 اإلعالن

 
- 

التذكرة               
-

اهلداية
 

- 
اهلادي               

-
الكامل

 

- 
التجريد             

 

- 
رصة         

التب
 

- 
الروضة للطلمنكي

 
- 

ص  العبارات
تلخي

 

- 
املجتبى

           
- 

روضة املعدل
 

- 
اإل

رشاد       
- 

الكفاية الكربى
 

- 
ال

قاصد  
- 

ص  أيب معرش
تلخي

- 
التجريد       

- 
غاية اإلختصار

 

- 
املبهج         

-
غاية ابن مهران

 

- 
املستنري           

-
كفاية الست

 
- 

اجلامع 
 -

 الروضة للطلمنكي
 

- 
الكامل 

- 
ص  العبارات

تلخي
 

- 
املصباح

  -
 السبعة البن جماهد

 

- 
املستنري

 
- 

الكامل
 

- 
اجلامع             



 

 ١٣٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

هتـا ا رو ضـمنقـالونن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكـرت  روايـة أمع 
كـن مـور التـي يمهنا اختلفت يف بعـض األأال إصول فقت يف كثري من األتا

 :ىل قسمني  إتقسيمها 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األً:والأ
    توسط قرص أو يف الشاطبية  :املد املنفصل -١
 .توسطقرص أو فويق القرص أو  :ة بما يف الطيأ
 .) فقط  حركات٤التوسط (    يف الشاطبية:املد املتصل -٢
أو سـط توأو ال فويـق القـرص فحـسب الطريـق، فـبعض الطـرق يبـةما يف الطأ

  . حركات٦اإلشباع
                                          

  .٧٣رشح طيبة النرش ألمحد بن حممد بن اجلزري ص ، ٢٥٠ص١ نرش البن اجلزري جظر الان )١(
 مرتبتني طوىل لورش ومحـزة -املتصل- يف هذا النوع ىالشاطبي يروكان شيخنا قال السخاوي  )٢(

ووسطى للباقني ويعلل عدوله عن املراتب األربع التي ذكرها صـاحب التيـسري وغـريه بأهنـا ال 
 .٣٢٩ص١، فتح الوصيد للسخاوي جكن اإلتيان هبا يف كل مرة عىل قدر السابقةتتحقق وال يم

–وعىل من قرأ من طريق الشاطبية أن يسلك طريق الناظم : وقال ابن القاصح يف رشح الشاطبية
 .٥٠صالقارئ  انظر رساج -أي يف توسط املتصل

سط وهـو الـذي اسـتقر  ومقدار املتصل اإلشباع أو التو٢٦٠ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 
ًعليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا وقال ابـن القـصاع وهـذا ) ًوذكر عددا من العلامء  (.ً

 .الذي ينبغي أن يؤخذ به وال يكاد يتحقق غريه 
وهو الذي أميل إليه وآخذ بـه وأعـول عليـه، مـع أين ال أمنـع مـن األخـذ  :ثم قال ابن اجلزري

 .بتفاوت املراتب
 ومـا بعـدها ، رشح طيبـة النـرش ٢٤٧ ص١ر النرش يف القراءات العرش البن اجلـزري جانظ)٣(

 . وما بعدها ٣٧٨ص١للنويري ج 



 

 ١٣٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 النون الساكنة والتنوين قبل الالم والراء.٣
 إدغام كامل بغري غنة :الشاطبية
 :وجهان: الطيبة
 إدغام ناقص بغنة.٢    .إدغام كامل بغري غنة .١
  يف الشاطبية ال يوجد مد تعظيم:مد التعظيم .٤

 .مد تعظيم  الطيبة طرقإحدىيوجد يف :   الطيبة
 ).ال( ورمزه  يف الشاطبية ال تكبري:كبري الت.٥

  : جيوز التكبري من بعض طرق الطيبة مثل:الطيبة
 من أخـر الـضحى إىل آخـر ).خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ

 .الناس
 من أول الـرشح إىل أول ).ص(ورمزه وائل سور اخلتم أل التكبري اخلاص -ب

 .الناس
 إىل الفاحتـة مـن )ع( ورمزه براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .املقدم هو التكبري وعدم وعدمه التكبري له التكبري أثبت من وكل الناس،

                                          
رشح طيبـة النـرش  ، ١٩،٢٢ ص٢نرش البـن اجلـزري جانظر الً وتكون الغنة يف املفصول رسام، )١(

  .١١٤ألمحد بن اجلزري ص
فيـزاد يف املـد ) إله(لفظ ) ال( إذا وقع بعد وهو مد فرعي معنوي يف حال قرص املنفصل ، ويكون )٢(

انظر رشح طيبة النرش ألمحد ابن  ،، بسبب تعظيم لفظ اجلاللة حركات٤إىل املنفصل من حركتني 
 .٧٣ اجلزري ص

 ملزيد من الرشح والتوضيح راجع كتاب أحسن البيان يف رشح طرق الطيبة لروايـة حفـص بـن )٣(
  .سليامن لتوفيق ضمرة



 

 ١٣٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 سورة

 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٢٨٢      ضم اهلاء 
 اهلاءضم . ١:وجهان

 ( إسكاهنا. ٢    (  

٢٨٤     الباء يف امليمإدغام  
 إدغام.١:وجهان

  (إظهار.٢    (  
 

 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

١٥   4  
تسهيل الثانية مع 
 اإلدخال

 اإلدخال. ١:وجهان
(   عدم اإلدخال. ٢   4  (  

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

١٢   تسهيل الثانية 
  تسهيل الثانية.١:وجهان

 ( ًإبداهلا ياء.٢  (  

٧٠        مزحتقيق اهل 
 التحقيق .١: وجهان

  (اإلبدال.٢    (  

١٠٩ ∑ إمالة 
 إمالة. ١:وجهان

 ( الفتح. ٢  (  



 

 ١٣٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية
١١    اإلشامم مقدم الروم مقدم 

٣٧     القرص. ١:وجهان صلةبال)    ( 
 الصلة.٢  وهو املقدم

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية
١  تقليل. ٢فتح  . ١:وجهان اهلاء والياء فتح 
١   ٦، ٤، ٢متد العني  ٤ أو ٦متد العني 

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٧٣   تسهيل الثانية.١:وجهان تسهيل الثانية  
 ًإبداهلا ياء.٢

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٥   تسهيل الثانية.١:وجهان تسهيل الثانية  
 ً ياءإبداهلا.٢

٤١   تسهيل الثانية.١:وجهان تسهيل الثانية  
 ًإبداهلا ياء.٢

٦١   إسكان اهلاء وهو املقدم. ١: وجهان ًإسكان اهلاء وصال 
 ضم اهلاء.٢



 

 ١٣٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٢٤   تسهيل الثانية 
  تسهيل الثانية.١:وجهان
 ًإبداهلا ياء.٢

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية
١  تقليل. ٢ فتح. ١وجهان  الياء فتح 

١     ١(اإلظهار. ٢اإلدغام . ١وجهان   الواوعند النون راظهإ(  

٤٩   
 إسكان.١:وجهان
 اختالس .٢

 اختالس. ٢إسكان، .١:ثالثة أوجه

(ءااخل فتح .٣  ( 
 

 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٨  • 
تسهيل الثانية مع 
 اإلدخال

 اإلدخال. ١:وجهان

 (عدم اإلدخال. ٢ •( 
 

                                          
  ﴿ أن  مع مالحظة)١(     ﴾،١٥ ص٢نـرش البـن اجلـزري جانظر ال باإلظهار كالـشاطبية ، 

  .١١٢رشح طيبة النرش البن اجلزري ص



 

 ١٣٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

١٥ 
٣٢ 

  

  

ً وصال بدون ياء زائدة
  يف املوضعني،ًووقفا

 حذف الياء.١:وجهان
 إثباهتا.٢

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية
٢   ٦، ٤، ٢متد العني  ٤ أو ٦متد العني 

 
 

 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٥٠     

ة اهلمزة إىل ضمنقل 
الالم ومهز الواو 

 ساكنة
وحال اإلبتداء ثالثة 

 أوجه

 كالشاطبية. ١ :ًوصال وجهان
 اهلمزة إىل الالم قبلها نقل حركة. ٢

وحذف اهلمزة، مع ادغام التنوين 
 يف الالم 

الشاطبية  وحال اإلبتداء يضاف ألوجه
 (.١:وجهان  (  مهزة

 وصل فالم مضمومة فواو مدية
٢.)(  الم مضمومة فواو مدية 

                                          
  . ٣١٨ ص١نرش البن اجلزري جانظر ال فتصبح مخسة أوجه،)١(



 

 ١٣٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٣      مزحتقيق اهل 
 التحقيق.١: وجهان

   (اإلبدال.٢    (  
 

 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٢٥  • 
تسهيل الثانية مع 
 اإلدخال

 اإلدخال. ١:وجهان
   (عدم اإلدخال. ٢  •(  

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٩       مزحتقيق اهل 
 التحقيق.١: وجهان

 ( اإلبدال.٢     (  



 

 ١٣٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
وهو عـد مـصحف الكوفـة، وعليـه الكوفيـون عاصـم ومحـزة : الكويفالعد.١

والكسائي وخلف العارش، ورسمت عليـه املـصاحف بروايـة حفـص عـن 
َعاصم، واتبع يف عد آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن  ِ ُّ

 .آية) ٦٢٣٦(مي عن عيل بن أيب طالب، وعد آي القرآن عندهم حبيب السل

وهو عـد مـصحف املدينـة، وعليـه املـدنيون نـافع وأيب جعفـر، :دينالعد امل.٢
انظـر (ورسمت عليه املصاحف بروايـة قلـون وورشـش عـن نـافع املـدين 

َ، واتبع يف عد آياته طريقة أهل املدينة)املصحف طباعة املدينة وليبيا واملغرب ِ ُّ 
عن نافع عن أيب جعفر وهو املعروف بالعد املدين األول، وعد اآلي عنـدهم 

 .آية) ٦٢١٤(
 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 

 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
 إلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: (ي هسورة
 .) والشمس، والليل، والضحى، والعلق



 

 ١٤٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
   

 عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول % $ # " ! سورة الفاحتة
 سورة الفاحتة       ومل يعدها الكويف٦عند املدين األول آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول    سورة البقرة
 سورة البقرة     عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 
  ومل يعدها الكويف٢١٧عند املدين األول آية رقم   سورة البقرة

 ورة البقرةس    عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 
 سورة البقرة   ومل يعدها الكويف٢٥٥عند املدين آية رقم  

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة آل عمران
 سورة آل عمران    يعدها الكويف ومل٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة آل عمران    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة آل عمران   ومل يعدها الكويف٩٦آية رقم  املدين األولعند   
 سورة النساء     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
  ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدين األولعند    سورة املائدة
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنعام     ألولاملدين اعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدين األولعند  



 

 ١٤١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة األعراف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة األعراف   املدين األول ومل يعدها عدها الكويف آية 

 سورة األعراف      ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األعراف    ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنفال   ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدين األولعند  

 توبةسورة ال   ومل يعدها الكويف٧٠ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها   يونسسورة

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة هود
  ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم املدين األولعند   سورة هود
 سورة هود    املدين األولكويف آية ومل يعدها عدها ال 
 ال خالف فيها  سورة يوسف
  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدين األولعند   سورة الرعد
 سورة الرعد   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الرعد    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  إبراهيمسورة   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم      ملدين األولاعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل



 

 ١٤٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة اإلرساء    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف
   

     
 املدين األول آية ومل يعدها عدها الكويف

 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املدين األولعند  
  سورة الكهف        املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الكهف        املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 لكهفسورة ا     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة مريم
  ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدين األولعند   سورة مريم
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه

 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املدين األولعند  

 طـهسورة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدين األولعند  

 طـهورة س       ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املدين األولعند  

 طـهسورة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه



 

 ١٤٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة طـه    األولاملدين عدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املدين األولعند   سورة طـه
 سورة طـه     ومل يعدها الكويف١٢٩ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنبياء    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج    املدين األولها عدها الكويف آية ومل يعد 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة احلج
 سورة املؤمنون   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة النور    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة النور    املدين األولا الكويف آية ومل يعدها عده 
 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشعراء
  سورة الشعراء   ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدين األولعند  
  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند   سورة النمل
  ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند   سورة النمل
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة القصص
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدين األولعند   سورة القصص
 املدين األولومل يعدها عدها الكويف آية     سورة العنكبوت
 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة الروم



 

 ١٤٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٥٤ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األول الكويف آية ومل يعدها عدها    سورة لقامن
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة السجدة
  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند   سورة السجدة
 ال خالف فيها  سورة األحزاب
 ال خالف فيها  سورة سبأ
 ال خالف فيها  سورة فاطر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس

 سورة الصافات   أبو جعفر آية ومل يعدها  وشيبةعدها الكويف 
 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة ص
 سورة الزمر   ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر
 سورة الزمر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر    ومل يعدها الكويف١٨ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر
 سورة الزمر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر
 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  



 

 ١٤٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة غافر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة غافر   ومل يعدها الكويف٧١ آية رقم املدين األولعند  
 لاملدين األوعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة فصلت
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها      سورة الشورى
 سورة الشورى       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 األولاملدين عدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف
  ومل يعدها الكويف٥١ آية رقم املدين األولعند   سورة الزخرف
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان
 سورة الدخان    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الدخان    املدين األولا عدها الكويف آية ومل يعده 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    األحقاف سورة 
  حممدسورة    ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها  سورة الفتح
 ال خالف فيها  سورة الذاريات

  طورسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  طورسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 نجمسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة القمر



 

 ١٤٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 رمحنسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ا الكويف ومل يعده٣٣ آية رقم املدين األولعند    رمحنسورة ال
 واقعةسورة ال         ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة احلديد    املدين األولعدها عدها الكويف آية ومل ي 

سورة 
  املجادلة 
 إىل التغابن

 ال خالف فيها 

 سورة الطالق     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الطالق     ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة التحريم
 ال خالف فيها  سورة القلم

 احلاقةسورة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلاقة    ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدين األولعند  



 

 ١٤٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 املدين األولالكويف آية ومل يعدها عدها    سورة نوح
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األولعند  
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدين األولعند  

  سورة اجلن 
 ال خالف فيها  إىل املدثر

 سورة القيامة      املدين األولدها عدها الكويف آية ومل يع 
  سورة اإلنسان 

 ال خالف فيها  إىل النبأ

 سورة النازعات    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة عبس    عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 

  سورة عبس 
 ال خالف فيها  إىل الربوج

 املدين األولية ومل يعدها عدها الكويف آ f e d سورة الطارق
  سورة األعىل
 ال خالف فيها  إىل الغاشية

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة البلد
 سورة الشمس     ومل يعدها الكويف١٤ آية رقم املدين األولعند  
  سورة الليل
 ال خالف فيها  إىل الضحى

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  



 

 ١٤٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

   
 سورة القارعة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة التكاثر
 ال خالف فيها  إىل الفيل

  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  1  قريشسورة
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها  R Q سورة املاعون
  سورة الكوثر
 ال خالف فيها  إىل الناس



 

 ١٤٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
طفى البـايب احللبـي   مطبعة مص– أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين .١

 .مرص
 أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .٢

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 
 – املكتبـة األزهريـة للـرتاث – عيل حممد الـضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة .٣

 .١٩٩٩الطبعة األوىل سنة 
 ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة .٤
 إستنبول ، مطبعـة – أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع . ٥

 .١٩٣٠الدولة سنة 
ار  د–أمحد القـضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري – حتبري التيسري يف القراءات العرش .٦

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  
 ضـبط – القاسم بن فريه الـشاطبي األندلـيس –منظومة حرز األماين ووجه التهاين .٧

 .١٩٩٥ الطبعة الثالثة لسنة – دار اهلدى املدينة املنورة –حممد متيم الزعبي 
بـن أيب الـسداد املـالقي ، حتقيـق  عبد الواحد بن حممد -الدر النثري والعذب النمري  .٨

 .٢٠٠٣ سنة ١عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط
 مكتبــة األدب –عـيل النحـاس .  د–الرسـالة الغـراء يف األوجـه املقدمـة يف األداء . ٩

 .م٢٠٠٤ ثانية ط ال–القاهرة 
ن عثامن بن حممد  أيب القاسم عيل ب–رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي . ١٠

 الطبعـة الثالثـة – مطبعة مصطفى البايب احللبي مرص –القاصح العزوي البغدادي 
 وباهلـامش غيـث – عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤سنة 

 .النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس



 

 ١٥٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

رسور، دار الكتب العلمية  حتقيق جمدي حممد – حممد النويري –رشح طيبة النرش . ١١
 .بريوت

حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت  -   غاية النهاية يف طبقات القراء.١٢
 .م١٩٨٢ سنة ٣ط
أمحـد عـدنان . د:  عيل بن حممد السخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد . ١٣

 .م٢٠٠٢-١الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط
  حتقيـق شـوقي ضـيف دار املعـارف -أمحد بن جماهد-اءات  كتاب السبعة يف القر.١٤

 .٣القاهرة ط
 – دار عـامر ، عـامن – حممـد خالـد منـصور وآخـرون –املزهر يف رشح الشاطبية .١٥

 .٢٠٠٢الطبعة األوىل سنة 
 . حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار. ١٦
 دار الفكـر –ن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع   حممد بن عيل ب-ًاملقدم أداء  . ١٧

 .بريوت
 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٨

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 
 سـنة -١ دار الـسالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية . ١٩

 .م٢٠٠٣
 



 

 ١٥١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 الصفحة  املوضوع
  ٧....................................................................................مقدمــة

  ٩......................................................................اإلمام نافع املدينترمجة 

  ١١........................................................................:قالونترمجة  
  ١٣.........................................................................أصول رواية قالون

  ٣١..............................................................................سورة الفاحتة

  ٣١...............................................................................سورة البقرة

  ٣٦...........................................................................سورة آل عمران

  ٣٩..............................................................................سورة النساء

  ٤٢...............................................................................سورة املائدة

  ٤٤..............................................................................سورة األنعام

  ٤٨............................................................................ األعرافسورة

  ٥١.............................................................................. األنفالسورة

  ٥٢............................................................................... التوبةسورة

  ٥٤............................................................................... يونسسورة

  ٥٥................................................................................ هودسورة

  ٥٨.............................................................................. يوسفسورة

  ٦١............................................................................... الرعدسورة

  ٦٢............................................................................. إبراهيمسورة

  ٦٣.............................................................................. احلجرسورة

  ٦٣.............................................................................. النحلسورة

  ٦٥............................................................................. اإلرساءسورة

  ٦٦............................................................................. الكهفسورة

  ٦٩................................................................................ مريمسورة



 

 ١٥٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ٧١.................................................................................. طهسورة

  ٧٢.............................................................................. األنبياءسورة

  ٧٤................................................................................ احلجسورة

  ٧٥............................................................................. املؤمنونسورة

  ٧٦................................................................................ النورسورة

  ٧٨............................................................................. الفرقانسورة

  ٧٩............................................................................. الشعراءسورة

  ٨١............................................................................... النملسورة

  ٨٣............................................................................ القصصسورة

  ٨٤........................................................................... العنكبوترةسو

  ٨٥............................................................................... الرومسورة

  ٨٦................................................................................ لقامنسورة

  ٨٧............................................................................. السجدةسورة

  ٨٧............................................................................ األحزابسورة

  ٩٠................................................................................. سبأسورة

  ٩١................................................................................ فاطرسورة

  ٩١................................................................................. يسسورة

  ٩٣............................................................................ الصافاتسورة

  ٩٥................................................................................. صسورة

  ٩٥............................................................................... الزمرسورة

  ٩٦................................................................................ غافرسورة

  ٩٧............................................................................. فصلتسورة

  ٩٨............................................................................ الشورىسورة

  ٩٩............................................................................ الزخرفسورة

  ١٠١........................................................................... الدخانسورة

  ١٠١............................................................................ اجلاثيةسورة

  ١٠٢......................................................................... األحقافسورة



 

 ١٥٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ١٠٣........................................................................ حممد سورة

  ١٠٣............................................................................. الفتحسورة

 ١٠٣......................................................................... احلجراتسورة
 ١٠٤................................................................................ قسورة
  ١٠٤..........................................................................الذاريات سورة

  ١٠٤............................................................................. الطورسورة

  ١٠٥............................................................................. النجمسورة

  ١٠٥............................................................................. القمرسورة

  ١٠٥............................................................................ الرمحنسورة

  ١٠٦............................................................................ الواقعةسورة

  ١٠٦............................................................................ احلديدسورة

  ١٠٧........................................................................... املجادلةسورة

  ١٠٨............................................................................. احلرشسورة

  ١٠٨........................................................................... املمتحنةسورة

  ١٠٨............................................................................ الصفسورة

 ١٠٩...........................................................................  اجلمعةورةس
 ١٠٩.........................................................................   املنافقونسورة

 ١١٠..........................................................................   التغابنسورة 
  ١١٠...........................................................................الطالق  سورة

  ١١٠........................................................................... التحريمسورة

  ١١١............................................................................. امللكسورة

  ١١٢............................................................................. القلمسورة

  ١١٢............................................................................. احلاقةسورة

  ١١٢............................................................................ املعارجسورة

  ١١٣.............................................................................. نوحسورة

  ١١٣.............................................................................. اجلنسورة

  ١١٤.................................................................... القيامة- املزملسورة



 

 ١٥٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ١١٥.....................................................................النبأ- اإلنسان سورة

  ١١٦............................................................... االنفطار-النازعات  سورة

  ١١٧................................................................. الغاشية-املطففني  سورة

  ١١٨..................................................................... الليل- الفجر سورة

  ١١٩................................................................... البينة-الضحى  سورة

  ١٢٠..................................................................... الفيل-الزلزة  سورة

  ١٢١................................................................ اإلخالص-قريش  سورة

  ١٢٢..................................................................... الناس-الفلقسورة 

  ١٢٣....................................................الفرق بـيـن طر يق  الشاطبية  والتيسري

  ١٢٧....................................................................لطيبةرواية قالون من ا

 ١٢٣................................................عد املدين األول والعد الكويفالفرق بـيـن ال
  ١٤٩..........................................................................املراجعفهرس 

  ١٥١........................................................................فهرس املحتويات

 
 

 


